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1. У чому полягає
суть проєкту «Girls
Go Circular» («Дівчата
просувають ідеї
замкнених циклів»)?

програми навчання з економіки замкненого циклу. Проєкт

навичок. У той час, коли запропоновані заходи закликають

буде реалізовуватися до 2027 року та охопить щонайменше

учнів використовувати для виконання завдань цифрові

40 000 школярок віком від 14 до 19 років. Проєкт

інструменти, акцент на економіці замкненого циклу дає

направлений на підтримку дії 13 — «Заохочення жінок до

знання про великі проблеми нашого часу, надаючи учням

участі в STEM » в рамках Плану дій Європейської комісії

можливість стати ініціаторами змін у сфері соціально-

щодо цифрової освіти

екологічних перетворень.

та сприяє усуненню гендерного

розриву, коли мова йде про кількість жінок, які активно
працюють у цифровому та підприємницькому секторах
Європи. Ліквідація гендерних стереотипів та підвищення
обізнаності про можливості, які відкривають дисципліни
STEM, мають вирішальне значення для зміни актуального

За даними видання Європейської комісії «Women in Digital

сприйняття цифрової індустрії та дисциплін STEM серед

Scoreboard 2019», жінки становлять лише 34 % випускників

дівчат і молодих жінок. Зусилля в цьому напрямку не лише

за спеціальностями в сферах науки, технології, інженерії

сприятимуть формуванню більш інклюзивної Європи, але

та математики (англ. Science, Technology, Engineering

й відкриють інноваційні перспективи, що у свою чергу

and Mathematics, STEM) і 18 % — у сфері інформаційно-

забезпечить кращі можливості для кожного.

комунікаційних

технологій

(англ.

Information

and

Communications Technology, ICT).

У основі проєкту лежить Circular Learning Space (CLS). Це
навчальна онлайн-платформа, що включає в себе декілька

Проєкт Girls Go Circular спрямований на формування

модулів. На ній через різнобічне вивчення економіки

цифрових і підприємницьких навичок у рамках онлайн-

замкненого циклу відбувається прищеплення цифрових

¹ https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/women-digital-scoreboard-2020
² https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan
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•

Хоча цей проєкт орієнтований на дівчат, хлопці також
запрошуються

до

участі

в

навчальній

програмі,

особливо в змішаному навчальному середовищі: ми всі
разом вчимося руйнувати гендерні стереотипи та
упередження, і всім нам потрібні цифрові навички для
нашого життя та кар’єри. Під час презентації проєкту в
змішаному класі хлопці можуть запитати вас: «Чому
лише дівчата? Хіба проєкт виключає нас?» Це цілком
зрозуміла реакція та чудова можливість торкнутися цієї
теми. Незважаючи на те, що проєкт направлений саме на
дівчат, щоб пролити світло на цю проблему та зруйнувати
гендерні стереотипи, він матиме більший вплив, якщо
дівчата та хлопці працюватимуть разом над побудовою
більш справедливого та рівноправного суспільства.

4

1.1 Цілі та обсяг проєкту
Проєкт Girls Go Circular має вказані нижче цілі.
•

Ми закликаємо викладачів обговорювати

Наявність змішаних груп може сприяти більш

Зробити суттєвий внесок у досягнення цілей політики

з учнями питання гендерної рівності та

ефективній роботі.

ЄС у сфері гендерного різноманіття шляхом навчання

надавати їм допомогу в розумінні важливості

Співпраця між хлопцями та дівчатами може

дівчат цифровим і підприємницьким компетенціям.

підтримки

сприяти знищенню гендерних стереотипів і

Проєкт відповідає сферам компетенції 1–3 відповідно

гендерного розриву.

основної

мети

—

усунення

упереджень в обох групах.

до Рамкової програми цифрових компетенцій ЄС 2.0
(EU Digital Competence Framework 2.0).³
•

Покращити цифрові навички учнів до рівнів 1–5
відповідно

до

Рамкової

програми

цифрових

компетенцій для громадян (EU Digital Competence for
Citizens Framework 2.1.).4
•

Навчити компетенціям, необхідним для вирішення
проблем стійкого розвитку, та підтримати дівчат віком
від 14 до 19 років у розумінні ролі дисциплін STEM в
сприянні стійкому розвитку.

•

Сприяти розвитку цифрової освіти в ЄС, доповнюючи
шкільні

програми

та

підтримуючи

викладачів

інструментами для полегшення навчання в класі.

³ https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10193&furtherNews=yes
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2. Вступна
інформація про
Circular Learning
Space (CLS)
Circular

Learning

Space

—

це

система

управління

навчанням із відкритим вихідним кодом. Вона надає учням
можливість працювати індивідуально та в групах під час
онлайнових та очних занять. Окрім того, CLS включає в
себе інтерактивні навчальні модулі з економіки замкненого
циклу, у тому числі рольові ігри в підприємців та вправи на
основі завдань для розвитку цифрових і підприємницьких
навичок. І на довершення, CLS містить відео, подкасти,
навчальні матеріали та групові завдання. Завдяки CLS
викладачі

також

отримують

підтримку

в

проведенні

інтерактивних і мотиваційних занять. Вони можуть легко
відслідковувати прогрес учнів у розвитку підприємницьких і
цифрових компетенцій.
Наразі портал CLS доступний англійською, болгарською,
грецькою,

угорською,

італійською,

польською,

португальською, румунською та сербською мовами. Із
розвитком проєкту будуть додаватися інші мови.
У

наступних

параграфах

описано,

як

ефективно

користуватися CLS.
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2.1 Як приєднатися до Circular
Learning Space?
Circular Learning Space — це інструмент із відкритим
вихідним кодом: кожен може створити обліковий запис і
почати навчання. Але якщо ви хочете приєднатися до CLS в
якості викладача та працювати зі своїми учнями, необхідно

•

виконати вказані нижче дії.
1.

Примітка. Якщо вашу школу залучено до інформаційно-

•

Виконання деяких індивідуальних і групових завдань

просвітницької кампанії проєкту, що реалізується в

потребує

співпраці з Junior Achivement, співробітники JA у вашій

може бути, наприклад, дошка для мозгового штурму

Напишіть електронного листа на адресу girlsgocircular@

країні зберуть дані ваших викладачів і надішлють їх команді

Padlet або програма Prezi для підготовки презентації.

eitrawmaterials.eu з проханням надати доступ до

проєкту від імені вашої школи. Вам не потрібно окремо

Ми рекомендуємо викладачам ознайомитися з цими

платформи, і ми створимо унікальний URL для вашої

зв’язуватися з командою Girls Go Circular.

інструментами, перш ніж вони розпочнуть працювати з

школи/установи.

використання

додаткових

застосунків.

Це

учнями. Список усіх застосунків, необхідних для кожного
навчального модулю, можна знайти в методичному

2.

2.

посібнику для викладачів, частина2, розділ 1 «Вступ до

Після цього, перейшовши за наданим посиланням,

навчальних модулів»

ви можете створити свій обліковий запис і повідомити
нас про це. Ми вручну надамо вам спеціальні права
викладача на платформі. У вашому профілі викладача
ви зможете відсліковувати успіхи своїх учнів.

•

Щойно ви приєднаєтеся до платформи, ви зможете
ознайомитися з різними навчальними модулями. Якщо
ви хочете розпочати самостійне освоєння платформи, ви

3.

3.

Після

цього

вам

необхідно

буде

поділитися

також можете створити учнівський профіль тут.

цією URL-адресою зі своїми учнями та переконатися
в тому, що вони зареєструвалися на платформі,
використовуючи

саме

це

посилання.

για

να

εγγράφονται στην πλατφόρμα. Με τη χρήση ειδικά αυτού
του συνδέσμου, οι μαθητές θα αντιστοιχηθούν αυτομάτως
στο σχολείο σας και αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να
παρακολουθείτε την πρόοδό τους.
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2.2 Екскурсія платформою
Circular Learning Space
Ми рекомендуємо викладачам ознайомитися з платформою
до початку занять. Детальний опис навчальних модулів ви
знайдете в методичному посібнику для викладачів, частина2,

Navigation Bar («Панель

Language Menu («Мовне

навігації»)

View Profile («Переглянути

My Courses («Мої курси»)

меню»)

профіль»)

Тут користувачі можуть переглянути

У цьому розділі ви знайдете гарячі

Тут користувачі повинні вибрати мову

Тут користувачі можуть переглядати та

список навчальних модулів

клавіші для навігації платформою.

для навігації

редагувати свій профіль.

Цей значок завжди залишатиметься

ПРИМІТКА! Користувачі не можуть

видимим. Ви можете повернутися

взаємодіяти один з одним або

до цієї сторінки в будь-який час,

переглядати профілі інших

натиснувши значок компасу

розділ 1. Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές ενότητες. Під час
роботи з учнями викладачі також мають увійти до системи та
разом із ними вивчити переміщення в рамках курсу.
Нижче для прикладу наведено вигляд панелі інструментів
платформи Circular Learning Space. У кожного користувача
вона має однаковий вигляд.

Pattern Picker («Вибір

Last Course Accessed

Activity Bookmark («Закладка

My Certificates («Мої

вигляду»)

(«Останній доступ до курсу»)

для завдань»)

сертифікати»)

Тут користувачі можуть вибрати

Звідси користувачі можуть

Користувачі можуть відмітити

Після успішного закінчення модулю

бажану кольорову комбінацію для

повернутися до курсу, до якого

завдання, до яких вони хотіли б

учні отримають сертифікат, який

вигляду платформи

вони заходили останнього разу, та

повернутися. Вони відображаються тут

відображатиметься тут

продовжити свою роботу
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Викладачі (якщо вони пройдуть описану вище процедуру реєстрації) можуть слідкувати за
успіхами учнів на платформі, як показано нижче.

Увійдіть у навчальний модуль. У правому верхньому
куті ви знайдете значок шестерні. Натисніть його,
щоб відкрити спадний список.
Course completion («Проходження курсу»)
Activity Report («Звіт про виконання завдань»)
Course participation («Участь у курсі»)
Activity completion («Завершення завдань»)
Στατιστικά
Statistics («Статистика»)
Натисніть Course completion («Проходження
курсу»), щоб побачити список учнів,
зарахованих на цей модуль. Ви можете
відкрити профіль кожного учня та переглянути
його успішність.
Тут ви можете побачити всі уроки модулю,
якщо учні їх пройшли, та дату, коли вони
це зробили.

9

Μπορείτε να αναθεωρήσετε τα αποτελέσματα των κουίζ λεπτομερώς, μέσα από τον πίνακα που ακολουθεί.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την απόδοση κάθε μαθητή: πόσο χρόνο αφιέρωσε στο κουίζ, ποιες ερωτήσεις
απάντησε σωστά κ.λπ.
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Якщо ви не бачите список своїх учнів у системі, перевірте,
чи вибрали ви правильну групу. Нижче наведено приклад
правильної назви групи, яку повинен вибрати кожен
викладач,. НАЗВА ШКОЛИ – Girls Go Circular (CHOSEN
LANGUAGE)
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3. Організація
роботи в класі
3.1 Яка роль викладачів?
Як викладач, ви відіграєте фундаментальну роль у вивченні
навчальної програми, допомагаючи учням орієнтуватися в

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering

платформі онлайн-навчання та сприяючи їхньому навчанню.

the use of Innovative Educational Technologies, «самооцінка

Але більш важливим є те, що ви як викладач допоможете

ефективності навчання на основі інноваційних освітніх

своїм учням узяти на себе провідну роль у вирішенні

технологій») — це безкоштовний інструмент, який повинен

соціально-економічних проблем та здобутті необхідних

допомогти

навичок для свого майбутнього.

в процеси викладання, навчання й оцінювання. SELFIE

школам

упроваджувати

цифрові

технології

анонімно збирає думки учнів, викладачів і керівників шкіл
щодо використання технологій у їхній школі. Для цього
Circular Learning Space надає підтримку європейським

використовуються короткі твердження та запитання, а

школам у переході до цифрової освіти. CLS дозволить

також проста система відповідей за шкалою від 1 до 5.

розширити шкільну програму за рахунок упровадження нових

Проходження опитування займає близько 20 хвилин.

методик, спрямованих на передачу знань про економіку

Цей інструмент генерує звіт про сильні та слабкі сторони

замкненого

підприємницьких

використання технологій у школі. Ви можете провести

навичок. Як педагог ви також набудете цифрові компетенції,

циклу,

цифрових

і

самооцінювання разом зі своїм класом (або школою), щоб

забезпечуючи наставництво своїм учням у навчальному

оцінити сильні та слабкі сторони, які потребують особливо

онлайн-середовищі та підтримуючи їх у використанні

пильної уваги, перш ніж розпочати навчання за програмою

цифрових інструментів.

Girls Go Circular. Інструмент доступний 30 мовами. Щоб
отримати більше інформації та пройти тест, натисніть тут.
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3.2 Загальна інформація про
навчальні модулі
CLS охоплює дві групи навчальних модулів.

•

Електронні відходи й економіка замкненого циклу

•

•

Економіка

Вступні модулі надають учням базову інформацію для

замкненого

циклу

для

міського

харчування

початку навчання. Ми настійно рекомендуємо починати
зі вказаних нижче модулів, переш ніж переходити до
•

тематичних модулів.

Боротьба

зі

зміною

клімату

за

допомогою

споживання в замкненому циклі
•

Вступ до теми «Безпека й етикет в інтернеті»

•

Вступ до теми «Економіка замкненого циклу»

•

•

Наведені
конкретним

нижче

факультативні

аспектам

економіки

модулі

(циркулярна економіка)

присвячені

замкненого

•

Циркулярна та кліматично стійка трансформація міст

•

Кліматично нейтральні лікарні майбутнього -

циклу

та пропонують учням різні заходи та завдання для

Рятуємо життя у замкненому циклі

відпрацювання їхніх цифрових навичок.
•

Штучний інтелект та економіка замкненого циклу

Метали й економіка замкненого циклу

•

Стала мобільність у циркулярних та інклюзивних
містах

•

Мода й економіка замкненого циклу

•

Переосмислення пластику

•

Економіка замкненого циклу для смартфонів та

•

електронних пристроїв

Школи як живі лабораторії для цілей системної
продовольчої циркулярності

•

Детальний опис навчальних модулів і рекомендації з
організації роботи в класі можна знайти в другій частині
цього методичного посібника - «Методичний посібник для

•

Робототехніка й економіка замкненого циклу

викладачів: Вступ до навчальних модулів».
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3.3 Огляд навчального плану

Увійшовши до вибраного модулю, ви побачите, що він
розділений на окремі блоки. Кожен блок складається з
семи

Як буде зазначено нижче, кожен модуль ділиться на
декілька блоків та уроків, забезпечуючи орієнтування учнів у

уроків. Кожен блок складається з семи уроків. У

кожному уроці вказано час, передбачений для виконання
запропонованих завдань

поетапному навчальному процесі.
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У таблиці нижче наведено різні завдання, виконання яких необхідне для задоволення мінімальних
навчальних вимог відповідно до методології проєкту Girls Go Circular.

КОМПОНЕНТ

ОПИС

За день до проведення класного

Попереднє читання
(Може здійснюватися

Вступ до інтернет-безпеки

самостійно вдома)

завдання попросіть учнів
зареєструватися на платформі та
пройти цей модуль.

Вступ до економіки замкненого циклу
Вступ

РОЛЬ ВИКЛАДАЧА/
ФАСИЛІТАТОРА

з роздумами учнів і завданням на
дослідницьку роботу.

Ознайомте учнів з основними
поняттями та разом поміркуйте
про перехід до економіки
замкненого циклу.

На основі вибраного модулю учні
вивчають різні аспекти економіки
Занурення в тему

замкненого циклу. Одночасно з ним
вони виконують захопливі завдання
(в групі чи самостійно) для набуття

•

Зазначений час є орієнтовним. Викладачі можуть
самостійно вирішувати, як планувати навчання та
скільки часу приділяти кожному блоку чи уроку.

•

Для того, щоб у вас було достатньо часу для
проходження навчальної програми, ми рекомендуємо
зарезервувати щонайменше 4–5 годин. Окрім того,
викладачі також можуть запланувати реалізацію
програми протягом тривалішого періоду.

Переконайтеся в тому, що учні
розуміють тему та запропоновані
завдання.

цифрових навичок.
Учні використовують цифрові
інструменти для закріплення навичок
Застосування навичок на

за вибраною темою. На завершення

практиці

вони проходять тест із декількома
варіантами відповідей для оцінювання
отриманих знань і компетенцій.
Викладачам і учням пропонується

Відгук

залишити відгук щодо програми
навчання.

Підтримуйте учнів у використанні
рекомендованих цифрових
інструментів та в успішному
виконанні завдань у встановлені
строки.

Забезпечте заповнення учнями
форм зворотного зв’язку.
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3.4 Підготовка
Перш ніж перейти до проведення занять у класі, ми

Усі навчальні модулі містять короткі відеоролики. Залежно

рекомендуємо викладачам виконати вказані нижче дії.

від оснащення класної кімнати рекомендується виводити ці
відео на великий екран, щоб учні могли дивитися їх у групі.

1.

Зайдіть

на

сайт

www.circularlearningspace.eu

та

ознайомтеся з платформою.

Якщо вибраний навчальний модуль передбачає заходи, що
потребують роботи в групах, ми пропонуємо вам заздалегідь
поміркувати про розподіл учнів на групи.

2.

Залежно від вибраного тематичного модулю, перегляньте
методичний посібник для викладачів, частина 2, розділ
1. Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές ενότητες.

3.

Завантажте тест і застосунки, які учні повинні будуть
використовувати під час навчання.

4.

Складіть план на основі завдань із вибраного модуля.
Розгляньте орієнтовні строки, встановлені для кожного
завдання.

5.

Переконайтеся в тому, що учні мають усе необхідне для

•

Пам’ятайте, що проєкт Girls Go Circular направлений на

початку навчання: доступ до комп’ютера/смартфону та

скорочення гендерного розриву в цифрових технологіях,

необхідні застосунки.

тому якщо ви маєте справу зі змішаним класом, ви
повинні обговорити з учнями важливість цього питання та

6.

Перегляньте вступ до інтернет-безпеки та попросіть

підкреслити, що хлопці також підтримують це починання.

учнів прочитати його, щоб підготуватися до семінару.

Тому надзвичайно важливо пояснювати необхідність
програм, які цілеспрямовано займаються питаннями
гендерної рівності, результатом чого в решті решт Європа
матиме кращі умови для всіх.
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3.5 Робота в групах
Під час групової роботи викладачі мають слідкувати за
роботою учнів і допомагати їм. Спостерігайте за різними
групами та забезпечте такі умови, у яких учні зможуть
досягати успіхів і співпрацювати.
Протягом часу, відведеного на роздуми, запропонуйте учням
згадати, чому вони навчилися та як це впливає на їхнє життя.
Після того, які вони виконають останнє завдання, важливо
відзначити участь усіх учнів і їхні досягнення.

•

Після завершення навчальної програми учні мають
заповнити форму зворотного зв’язку, яку вони знайдуть у
CLS. Переконайтеся в тому, що вони пройшли опитування
після завершення навчальної програми.
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3.6

Сертифікати

для

учнів,

викладачів і шкіл
Успішне

завершення

навчальної

програми

дозволить

учням отримати сертифікати, які підтверджують набуті
ними навички та компетенції. CLS автоматично згенерує ці
сертифікати та надішле їх на електронні адреси учнів, які
вони використовували для створення своїх облікових записів.

•

Майте на увазі, що для отримання сертифікату
учні повинні пройти обидва вступні модулі та
щонайменше один тематичний модуль.

•

Якщо ви хочете отримати підтримку чи
пройти навчання за проєктом і навчальними
модулями, зверніться за електронною адресою
girlsgocircular@eitrawmaterials.eu

Викладачі, які беруть участь у проєкті, також отримають
сертифікат, яким визнаватиметься їхній внесок у досягнення
гендерної рівності за дисциплінами STEM.
І нарешті, на вебсайті проєкту буде розміщено інформацію
про школи-учасниці як піонерки у Європі, які підтримують
План дій Європейської комісії щодо цифрової освіти.4 За
бажанням також може бути видано цифровий сертифікат на
ім’я школи.

4

https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan
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1. Вступ до
навчальних модулів

CLS охоплює дві групи навчальних модулів.

Вступні модулі

Тематичні модулі

Вступні модулі «Безпека та етикет в

CLS пропонує різні факультативні

інтернеті» та «Економіка замкненого

тематичні модулі. Їх можна вважати

викладачів. Частина 2. Вступ до навчальних модулів».

циклу» надають учням базову

стрижнем навчального процесу. Кожен

Це друга частина методичного посібника для викладачів,

інформацію для початку навчання та

із них присвячений певному аспекту,

створення гарного фундаменту для

пов’язаному з економікою замкненого

його продовження. Ми рекомендуємо

циклу, та містить завдання для розвитку

почати з них, перш ніж переходити до

цифрових навичок учнів.

Пропонуємо вашій увазі «Методичний посібник для

яка містить конкретні поради та рекомендації викладачам із
питань підтримки учнів у роботі з порталом Circular Learning
Space.

факультативних модулів.
Модулі розроблено для спільної роботи у

CLS — це навчальна онлайн-платформа, розроблена для
покращення цифрових навичок учнів середніх шкіл під час
вивчення критично важливої теми економіки замкненого

віртуальній чи реальній класній кімнаті..

Вони є обов’язковими для того, щоб
учні завершили навчальну програму й
отримали сертифікат.

циклу. У цій частині методичного посібника для вчителів буде
представлено та проаналізовано різні навчальні модулі, що
входять до CLS.

Важливо пам’ятати, що учні повинні пройти вказані нижче теми.
Вступний модуль «Безпека й етикет в інтернеті»

1

+

Вступний модуль «Економіка замкненого циклу»

•

Ми рекомендуємо вам прочитати першу частину:
«Методичний посібник для викладачів. Частина
1. Вступна інформація про проєкт та платформу
Circular Learning Space» , перш ніж переходити до
цієї частини.

+

ΚЩонайменше один тематичний модуль.
Щонайменше один тематичний модуль.
Зверніть увагу, що тематичний модуль вважається завершеним, коли
пройдено всі уроки, а результат підсумкового тесту складає 75 % чи більше.
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Сукупність цих трьох модулів є обов’язковою для того,
щоб учні завершили навчальну програму та отримали
сертифікати.
Якщо учні не пройшли тест за тематичним модулем із
першого разу, вони можуть перездавати його скільки
завгодно разів. Таким чином, ви як викладач можете
відслідковувати спроби учнів пройти тест і бачити, які
запитання були найскладнішими для вашого класу.

•

У розділі 2.2 «Екскурсія платформою Circular
Learning Space» у першій частині методичного
посібника для викладачів показано, як виглядає
сторінка, до якої має доступ викладач. Там
також можна знайти навігаційну панель для
відслідковування успіхів учнів.
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2. Навчальні модулі
2.1 Вступні модуліς
Вступні
програми.

модулі
Вони

закладають
дають

учням

основу

навчальної

розуміння

того,

Вступний модуль «Безпека та етикет в
інтернеті»

як

безпечно користуватися інтернетом, і навчають їх

Цей модуль знайомить учнів із небезпеками та підводними

базовим принципам економіки замкненого циклу, які

каменями інтернету та пояснює, як правильно поводитися

будуть основоположними для продовження роботи над

Опис

тематичними модулями.

й уникати ризиків. Він складається в основному з
інтерактивних текстів і відеороликів, які розповідають
про те, як захищати персональні дані, створювати надійні
паролі та виявляти фейкові новини.

Тривалість модуля
Необхідні цифрові
інструменти

Необхідна
підготовка

•

30 хвилин

-

•

Доступ до інтернету та цифрового пристрою.

•

Цей модуль можна проходити самостійно вдома до
початку роботи в класі.

Ми настійно рекомендуємо учням пройти вступні
модулі, перш ніж переходити до тематичних.
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Вступ до економіки замкненого циклу

У цьому модулі учням представляються основні концепції
економіки замкненого циклу. У ньому показано основні
Опис

проблеми, пов’язані із сьогоднішнім економічним підходом,
і запропоновані ідеї переходу до економіки замкненого
циклу.

Тривалість модуля

45 – 60 хвилин

•

Mural

Необхідні цифрові

•

Dropbox або Google Drive

інструменти

•

Google Презентації, Microsoft PowerPoint,
Slideshare, Prezi

•

Доступ до інтернету та по одному цифровому
пристрою на учня.

Необхідна
підготовка

•

Перед початком роботи викладачі повинні
ознайомитися з модулем та вибрати спільне онлайнсховище (Google Диск, Dropbox тощо), до якого учні
будуть завантажувати свої презентації.
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2.2 Проміжні модулі

Метали й економіка замкненого циклу
Для гірсько-металургійної промисловості необхідний новий
підхід. Висока вартість багатьох металів та екологічні

Нижче ви знайдете кілька цінних пропозицій, розподілених за уроками, щодо
підготовки та організації роботи в класі.

витрати, пов’язані з їхнім видобуванням, вимагають
Опис

активного застосування вторинної переробки, відновлення
та повторного використання. Цей модуль ілюструє, як

Урок 1.

можна більш раціонально видобувати та використовувати
метали.
Тривалість модуля

3 години

•

Mural

•

Dropbox або Google Drive

Необхідні цифрові

Google Презентації, Microsoft PowerPoint,

інструменти

Slideshare, Prezi, Storyboarder
•

Платформи соціальних мереж: TikTok, Instagram,
Facebook, YouTube, Twitter

Чому метали важливі?
У цьому вступному занятті щодо металів учням пропонується розпочати
обговорення та подумати про свої смартфони. Викладачі можуть попросити їх
придумати різні способи продовження використання металевих компонентів і
попередження їхнього потрапляння на звалище. Учні можуть перерахувати свої
ідеї в Mural, або на стікерах, або просто озвучити їх усно.

•

Доступ до інтернету та по одному цифровому

Нижче наведено декілька ідей на випадок, якщо учням знадобиться допомога.

пристрою на учня.
Необхідна
підготовка

•

Перед початком роботи викладачі повинні
ознайомитися з модулем та вибрати спільне онлайнсховище (Google Диск, Dropbox тощо), до якого учні
будуть завантажувати свої презентації.

•

Передавати/продавати/ділітися телефоном з іншими.

•

Ремонтувати телефон.

•

Відносити старий телефон до спеціального пункту прийому, щоб можна було
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Prezi. Викладачі можуть вибрати одну програму для всіх або

переробити метали.

•

дозволити учням вибирати самостійно.
•

(дизайн, відчуття, тон, мова, на основі тексту, зображень
або відео);

Виробники мають розробляти телефони таким чином,
щоб їх можна було легко та швидко розібрати та

продумати шляхи створення захопливих публікацій

Завдання: копайте глибше (частина 2)

замінити відповідні компоненти.

•

визначитися з контентом (що та як сказати);

•

продумати заклик до дій. (Щоб зорієнтувати учнів,

Коли все буде готово, попросіть учнів завантажити свої
•

Впроваджувати

заохочення

для

забезпечення

повернення телефонів виробникам.
•

Зобов’язувати виробників нести відповідальність за

презентації до спільної папки, щоб групи могли переглянути
роботи одна одної. Після цього виведіть роботи кожної групи

можна

на центральну смарт-дошку/екран, щоб команди по черзі

людей щось зробити? Або ви просто сподіваєтеся

ставити

такі

запитання:

чи

просите

ви

представляли їх.

проінформувати їх?)

будь-які відходи, що утворюються під час створення
їхньої продукції

Завдання: розповсюдьте інформацію (частина 1)

Створіть атмосферу для виконання завдання. Щоб було
цікавіше, організуйте змагання. Наприклад, ви можете

Завдання: копайте глибше (частина 1)
У цьому завданні учні проводять дослідження та створюють

Нагадайте учням, що вони будуть створювати свої слайд-

виступити в ролі генерального директора компанії Making

шоу у вибраній програмі. Слідкуйте за роботою груп, щоб

Metals Circular та організувати рольову гру, в якій команда

переконатися, що вони йдуть за планом і що всі учні в групі

маркетологів представляє свою ідею в соціальних мережах.

беруть активну участь у роботі.

Ви також можете організувати в класі голосування за
кампанію, яка більше сподобалася.

цифрове слайд-шоу з використанням одного з цих інструментів:
Google Презентації, Microsoft PowerPoint, Slideshare або

Завдання: розповсюдьте інформацію (частина 2)
Не забудьте попросити учнів поділитися своїм планом
Для цього завдання учні повинні мати доступ до застосунків

кампанії в соціальних мережах у спільній системі збереження

соціальних мереж. Основна мета цього завдання —

даних, яку ви налаштували перед заняттям.

стимулювати творчий потенціал завдяки використанню
цифрових інструментів для ефективної комунікації.

•

Важливо! Учні повинні створити спеціальні профілі в
соціальних мережах, у яких вони не будуть ділитися

•

Ми рекомендуємо надати учням можливість самостійно

Викладачі мають пам’ятати, що учні повинні:

особистий обліковий запис у соціальній мережі!

вибрати та вивчити свій улюблений цифровий інструмент.
Вони мають вибрати один із них заздалегідь до дня
виконання завдання, створити обліковий запис або

своїми даними. Вони не повинні використовувати свій

•

вибрати відповідну платформу для конкретної цільової
авдиторії;

встановити програмне забезпечення, якщо це необхідно.
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Мода й економіка замкненого циклу
Одяг і текстиль повинні мати вищий коефіцієнт
використання та повертатися в економіку після
Опис

використання, а не потрапляти на сміттєзвалище.
Дізнайтеся про концепцію моди замкненого циклу та її
вплив на економіку й навколишнє середовище, а потім
створіть власну бізнес-модель.

Тривалість модуля

Необхідні цифрові
інструменти

2 години 15 хвилин
•

Mural

•

Miro

•

Dropbox або Google Drive

•

Google Презентації, Microsoft PowerPoint,

•

Платформи соціальних мереж: TikTok, Instagram,

Slideshare, Prezi, Storyboarder
Facebook, YouTube, Twitter
•

Доступ до інтернету та по одному цифровому
пристрою на учня.

•

Перед початком роботи викладачі повинні
ознайомитися з модулем та вибрати спільне онлайн-

Необхідна

сховище (Google Диск, Dropbox тощо), до якого учні

підготовка

будуть завантажувати свої презентації.
•

Цей модуль включає в себе декілька відеозаписів
інтерв’ю, які, за можливості, ми рекомендуємо
переглянути разом у групі на великому екрані.
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Урок 3.

Завдання: ваша черга!
Учні розробляють план і створюють профіль у соціальній мережі.

Мода замкненого циклу та
соціальні мережі

Після цього вони мають запустити онлайн-кампанію для молоді,
яка матиме інформативний та надихаючий характер у контексті
вибраної тематики. І на завершення клас має враховувати поради
та запитання, згадані у відео.

Завдання: давайте зробимо це!
Цей вид діяльності чудово підходить для групової роботи
та навчання підприємницьким навичкам. Викладачі можуть

Це завдання направлено на розробку нової бізнес-моделі, яка

запропонувати кожному учню дослідити інформацію про різних

вирішить проблему одноразових масок.

впливових людей чи організації, щоб охопити багато тем. Кожна
група має працювати на одній дошці Mural чи Miro та відображати

Виступаючи в якості організатора завдання, контролюйте роботу

на ній мапу всіх своїх ідей.

груп, слідкуючи за часом. Викладачі повинні пам’ятати, що головна
мета такої діяльності — активне використання учнями цифрових
інструментів та активне спілкування.

Урок 5

Нагадайте учням поділитися своїм планом компанії в соціальних
мережах у спільній системі збереження даних. Створіть сприятливу

Відеоінтерв’ю «Що таке мода

атмосферу для їхніх презентацій і допоможіть справити враження
на авдиторію!!

замкненого циклу»
Викладачі можуть використовувати це відео для того, щоб
сприяти дискусії. Наприклад, учням можна запропонувати
обговорити таке питання: яку одну річ готові зробити ви?

•

Важливо! Учні повинні створити спеціальні профілі в
соціальних мережах, у яких вони не будуть ділитися своїми
даними. Вони не повинні використовувати свій особистий
обліковий запис у соціальній мережі!
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Переосмислення пластику
Урок 1.
Побудова економіки замкненого циклу для пластику
вимагає повного переосмислення способів розробки та
використання пластикової продукції. Дізнайтеся про
Опис

переваги та проблеми з використанням пластику, знайдіть
рішення для подолання глобальної кризи пластикових

Більш пильний погляд на пластик

відходів та запропонуйте альтернативи для виробництва
товарів без пластикової упаковки.

Цей урок є вступом до групової роботи. Перед початком цього
Тривалість модуля

2 години 45 хвилин

уроку викладачі можуть попросити учнів коротко висловити
свою думку про пластик: чи потрібно його заборонити?

Необхідні цифрові

•

Mural

•

Dropbox або Google Drive

•

Google Презентації, Microsoft PowerPoint,

інструменти

Багатьом учням може здатися, що це найкраще рішення
проблеми пластику, але пізніше вони зрозуміють, що все не
так просто.

Slideshare, Prezi, Storyboarder
•

Платформи соціальних мереж: TikTok, Instagram,
Facebook, YouTube, Twitter

Після цього викладачу слід продовжити виконання завдання
цього першого уроку та попросити учнів з’ясувати переваги
пластику та пов’язані з ним проблеми. Після виконання

•

Доступ до інтернету та по одному цифровому
пристрою на учня.

Необхідна
підготовка

•

Перед початком роботи викладачі повинні
ознайомитися з модулем та вибрати спільне онлайнсховище (Google Диск, Dropbox тощо), до якого учні

завдання розпочніть ширше обговорення тих же самих
питань для роздумів над наведеними далі запитаннями.
Чи потрібно повністю заборонити пластик? Чи буде це
кроком уперед?

будуть завантажувати свої презентації.

Запропонуйте учням ретельно обдумати можливі наслідки
та проаналізувати, як змінилася їхня думка.
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Завдання: пошук рішень (частина 1)
Під час цього завдання учні відпрацьовують навички
дослідницької
Основним

роботи

джерелом

та

проведення

інформації

для

презентацій.

цього

завдання

•

Ми рекомендуємо надати учням можливість самостійно

слугує інноваційний конкурс The Ocean Plastic Innovation

досліджувати та вибрати той цифровий інструмент, який

Challenge.

їм сподобається у використанні. Вони мають вибрати
один із них заздалегідь до дня виконання завдання,

«Інноваційний конкурс Ocean Plastic Innovation Challenge,

створити обліковий запис або встановити застосунок,

ключовий

якщо це необхідно.

Geographic

компонент
та

Sky

партнерської
Ocean

діяльності

Ventures,

National

орієнтований

на

скорочення пластикових відходів, пропонує фахівцям із
вирішення проблем з усього світу розробити нові рішення
для подолання світової кризи, пов’язаної з пластиковими

Завдання: пошук рішень (частина 2)

відходами».
Коли презентації будуть готові, попросіть учнів завантажити
Для отримання найкращого підприємницького досвіду учні

їх до спільної папки. Після цього виведіть роботи кожної

мають працювати в групах. Окрім того, викладачі можуть

групи на центральну смарт-дошку/екран, щоб кожен міг їх

запропонувати кожному члену групи познайомитися з

бачити під час презентації.

різними фіналістами, щоб спільно охопити великий обсяг
інформації.

Завдання: редизайн шоколадного батончика (частина 1)

Викладачі мають контролювати роботу груп і слідкувати за

Для виконання цього завдання учні повинні мати доступ

тим, щоб учні не збивалися з правильного шляху під час

до різних матеріалів, таких як ручки, папір, картон. Навіть

дослідницької роботи, а також активно допомагати їм.

цеглинки

конструктора

LEGO

можуть

стати

в

нагоді.

Виступаючи в якості організатора завдання, надихніть їх
використовувати цифрові інструменти та запропонуйте
використовувати різні матеріали для створення прототипів
і сценаріїв. Учні повинні використовувати наявні матеріали
для втілення своїх ідей у життя. Заохочуйте групи призначати
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ролі та ефективно розподіляти робоче навантаження для

Урок 8.

максимально продуктивного використання часу. (Відео можна
знімати на телефони чи планшети).
Завдання: редизайн шоколадного батончика (частина 2)

Поділіться своєю роботою

Якщо учні вже переглянули відео в попередньому уроці або
якщо є можливість присвятити цьому модулю більше часу,

Цей урок завершує завдання «Редизайн шоколадного

використайте цей шанс для виконання бонусної вправи,

батончика». Він також наводить декілька цінних порад

описаної в цьому уроці.

щодо того, як проводити презентацію.
Перш ніж запропонувати учням представити свої

•

«<…> Використайте цей час, щоб визначити особу чи

презентації, викладачі можуть використати цей урок для

організацію, яких ви попросите поділитися вашим відео

того, щоб перевірити, чи виконали вони всі вимоги.

в соціальних мережах. Включіть свій вибір до фінальної
презентації, пояснивши, чому ви вибрали саме цю людину
чи організацію»

•

Пропозиція.

Щоб

змоделювати

динамічне

робоче

середовище, викладачі можуть після кожної презентації
ініціювати діяльність у форматі коротких запитань і
відповідей. Намагайтеся надати можливість висловитися
всім, особливо тим, хто не виступав від імені групи.
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Економіка замкненого циклу для смартфонів
та електронних пристроїв
Мобільні телефони містять багато дорогоцінних металів
і мінералів. Тому дуже важливо, щоб вони працювали
якомога довше, а сировина, з якої вони складаються,
повторно перероблювалася, повторно використовувалася
Опис

або утилізувалася належним чином. У цьому модулі
досліджується вплив смартфонів та інших електронних

Завдання: наскільки ваш смартфон відповідає принципам економіки
замкненого циклу?
Учням необхідно розробити систему оцінювання параметрів замкненого циклу
своїх смартфонів. Вони також мають створити профілі в соціальних мережах, щоб
продемонструвати свої системи оцінювання та порівняти їх.

приладів на навколишнє середовище та презентуються
ідеї створення економіки замкненого циклу для пристроїв
електронної комунікації.
Тривалість модуля

Необхідні цифрові

4 години

•

Mural або Miro

•

Dropbox або Google Drive

•

Google Презентації, Microsoft PowerPoint,

•

Платформи соціальних мереж: TikTok, Instagram,

інструменти

Slideshare, Prezi, Storyboarder
Facebook, YouTube, Twitter

•
•
Необхідна

використовують багато компаній і яка може бути невідома деяким учням.

•

Важливо! Учні повинні створити

•

Індекс

підтримки

спеціальні профілі в соціальних

—

мережах, у яких вони не будуть

маркетингових

ділитися

споживача
характеристик

досліджень,

яка

пристрою на учня.

являє собою одне запитання, в

Перед початком роботи викладачі повинні

особистий

якому респондентам пропонується

ознайомитися з модулем та вибрати спільне онлайн-

соціальній мережі!

які за можливості ми рекомендуємо переглянути вам
разом у групі на великому екрані.

даними.

з

найчастіше використовується иа

Цей модуль містить декілька відеозаписів інтерв’ю,

своїми

одна

Вони

будуть завантажувати свої презентації.
•

у відео згадувався ІПС (індекс підтримки споживача). ІПС — це концепція, яку

не повинні використовувати свій

Доступ до інтернету та по одному цифровому

сховище (Google Диск, Dropbox тощо), до якого учні

підготовка

Переконайтеся, що учні зрозуміли ключові концепції, згадані у відео. Наприклад,

обліковий

запис

у

оцінити вірогідність того, що вони
порекомендують компанію, продукт
або послугу товаришу чи колезі.

Детальніше про ІПС можна прочитати тут (англійською мовою).
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Урок 8.

Залежно від наявного часу ви можете переглянути ці відео
разом у групі, попросити учнів переглянути всі їх окремо чи

Нові бізнес-моделі
Після перегляду відео може бути корисно запропонувати

запропонувати кожній групі сфокусуватися на конкретній
компанії, а потім пояснити решті класу, що робить ця компанія.
Якщо ви виберете останній варіант, запропонуйте учням
скористатися Mural чи Miro для складання мапи своїх ідей.

учням поділитися думками щодо своєї бізнес-моделі з усім
класом. Після цього закріпіть отримані знання, поставивши

Мета — показати учням різні креативні практичні приклади та

запитання: «Якими були ключові моменти?»

нові бізнес-моделі.

Урок 9.

Підходи економіки замкненого
циклу для смартфонів

•

Ви можете попросити учнів виконувати завдання в
невеликих групах, розподіливши елементи написання
блогу та розвитку бізнесу, а потім об’єднати їх в одне ціле.

Ця вправа складається з серії відеороликів, у яких показано

Якщо певні види діяльності є занадто важкими, ви можете

приклади компаній з інноваційними бізнес-моделями в

скоротити їхній обсяг, попросивши учнів сфокусуватися

перелічених нижче сферах.

лише на деяких пунктах або закріпивши конкретні
завдання за конкретними групами. .

•

Пошук матеріалів і виробництво.

•

Продовження строку служби з акцентом на модульний

Завдання: блог, який вартує тисячі телефонів
дизайн.

Це завдання має на меті підвищення обізнаності про стратегії
економіки замкненого циклу в індустрії смартфонів шляхом

•

Управління кінцевим строком служби та утилізація.

створення публікації в блозі.
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Запитання

складено

за

мотивами

«Полотна

бізнес-моделі»

Олександра

Остервальдера.
Key Partners

Key Activities

Value
Propotition

Customer
Relalationships

Customer
Segments

Викладачі мають контролювати роботу груп і слідкувати за
тим, щоб вони не збивалися з правильного шляху під час
дослідницької та командної роботи.
Нагадайте учням завантажити свій план до спільної системи
збереження даних. Створіть сприятливу атмосферу для їхніх
презентацій і допоможіть справити враження на авдиторію!

Key Resources

Chanels

Завдання: давайте змінимо світ
Це завдання більше спрямовано на розвиток бізнесу. Учням
необхідно розробити бізнес-ідею з повторного використання

Cost Structure

старих, напівзастарілих телефонів, планшетів або будь-яких

Revenue Streams

інших електронних пристроїв для створення інтерактивних
стін (відеостін або екранних стін) у лікарнях, школах,
торгових центрах та інших громадських місцях.

•

Основна мета — ознайомлення учнів із розробкою бізнес-планів та відпрацювання
їхніх підприємницьких навичок.

Учні можуть відтворити та заповнити полотно своєї бізнес-моделі за допомогою Mural.
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2.3 Навчальні модулі просунутого рівня
•

ΣВказані нижче навчальні модулі просунутого рівня створено на
принципі авчання на власному досвіді. Вони допоможуть школярам
розвинути поглиблені цифрові навички, що відповідають сферам
компетенцій DigComp 2.1.5

Доступ до інтернету та по одному цифровому
пристрою на учня.

Необхідна
підготовка

•

Перед початком роботи викладачі повинні
ознайомитися з модулем і завданнями та вибрати
спільне онлайн-сховище (Google Диск, Dropbox тощо),
до якого учні будуть завантажувати свої презентації.

Робототехніка й економіка
замкненого циклу

Учні можуть вибрати одне з двох завдань. Настійно
Виберіть своє
завдання

рекомендується прочитати обидва завдання, оскільки два
запитання підсумкового оцінювання знань стосуватимуться
цих завдань. Рекомендується обговорити в класі обидва
завдання, щоб зрозуміти вимоги та ідеї, які лежать у їх основі.
У рамках цього завдання учні мають розробити чатбот,
пов’язаний із питаннями виробництва, використовуючи

Опис

Зараз ми живемо в нову еру виробництва, яке називають

Завдання А.

BotSociety.

індустрією 4.0., Важливу роль у ній відіграють інноваційні

Чи можу я вам

Викладачам рекомендується ретельно проаналізувати

технології, такі як робототехніка та штучний інтелект.

допомогти?

сценарій завдання разом з учнями. Запропонуйте

Індустрія 4.0 має величезні можливості для створення

учням поставити себе на місце клієнта, щоб створити

економіки замкненого циклу, у якій продукти повторно

максимально корисний та точний чатбот.

використовуються та переробляються після закінчення
терміну служби. У рамках цього модуля учні дізнаються та

Під час цього завдання учні дізнаються, як роботи сприяють

зрозуміють, як ці технології змінюють індустрію, роблячи її

розвитку економіки замкненого циклу у виробництві

більш стійкою.

Тривалість модуля

завдяки сортуванню матеріалів, придатних для вторинної
Завдання В. Дизайн-

переробки.

3 години (виконання одного завдання)

мислення для

У цьому завданні учні мають спроєктувати робота, який

4 години 30 хвилин (виконання обох завдань)

створення робота.

сортує предмети для вторинної переробки, використовуючи
метод дизайн-мислення — мисленнєвого процесу,

5

Необхідні цифрові

•

BotSociety

створеного для вирішення конкретної проблеми шляхом

інструменти

•

Dropbox або Google Диск

мозкового штурму для отримання ідей можливих продуктів.

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281
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Урок 1.

Урок 5.

Урок 9.

Робототехніка, виробництво та
штучний інтелект (ШІ)

Пошук ключових слів

Як надихнути жінок працювати у
сфері робототехніки

Учні формують невеликі групи чи пари. Вони повинні натискати
точки на зображенні, щоб знайти ключове слово, з’ясувати його

На цьому вступному уроці щодо робототехніки, виробництва та

значення та озвучити ці визначення класу.

Цей урок знайомить із трьома успішними жінками та їхнім
впливом на сферу робототехніки. Викладачам пропонується

ШІ проведіть дискусію з учнями та запропонуйте їм у форматі
мозкового штурму назвати завдання, які можуть виконувати

Якщо їм важко знайти значення термінів, нижче наведено

скористатися цією можливістю, щоб розпочати дискусію про

роботи, і як їх можна впровадити у виробництво. Можете

декілька вебсайтів, що містять визначення основних термінів

підприємництво, інтерес до технологічних професій та гендерні

попросити їх поділитися своїми ідеями в усній формі.

цієї області (робототехніка, виробництво та штучний інтелект)

стереотипи в цій галузі.

(матеріали надаються англійською мовою).
Нижче наведено деякі приклади запитань для учнів.

Є декілька ідей для обговорення.

•

Що таке робот?

•

Чи відомі вам ці жінки? Що вас більше за все в них дивує?

•

Які види роботів ви знаєте?

•

Як, на вашу думку, їхня робота вплине на світ? А на

•

Які завдання можуть виконувати роботи?

•

Що ви знаєте про штучний інтелект?

•

Що таке виробництво?

•

Як роботи можуть бути інтегровані у виробництво?

майбутнє?
•

Як

залучення

жінок

може

допомогти

розвитку

робототехніки?

Інформацію про деякі організації з цієї сфери можна знайти за
посиланнями нижче.
•

Термінологія робототехніки

•

Виробнича термінологія

(EU Robotics, International Federation of Robotics (IFR),
OECD, Partnership on AI, DeepMind Ethics & Society, Carbon

•

Термінологія ШІ

Robotics, Robotics Business Review, Forbes 30 under 30)
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Виберіть своє завдання

Ви як викладач маєте заохочувати учнів думати про схему
переробки відходів — що в який контейнер іде, як можна

Викладачі мають оголосити, що учні повинні вибрати одне з
двох завдань. Їм необхідно щонайменше прочитати обидва

сортувати предмети за матеріалами чи кольором тощо.
•

Не

забудьте

попросити

учнів

поділитися

своїми

завдання (навіть якщо вони вирішать виконати лише одне з

результатами в спільній системі збереження даних, яку ви

Учні мають конструювати робота, використовуючи метод

них), оскільки підсумкове оцінювання містить два запитання,

налаштували перед заняттям.

дизайн-мислення — мисленнєвого процесу, створеного для

пов’язані з обома завданнями.

вирішення конкретної проблеми (сортування предметів для
вторинної переробки) шляхом мозкового штурму для отримання
ідей щодо можливих продуктів (різні конструкції роботів).
Завдання В. Дизайн-мислення для створення робота

Завдання А. Чи можу я вам допомогти?

Хоча в модулі й визначені етапи мисленнєвого процесу, буде
Під час цього завдання буде показано, як роботи можуть

У рамках цього завдання учням пропонується розробити

допомагати

чатбот,

придатні для вторинної переробки, та оптимізуючи економіку

пов’язаний

із

питаннями

виробництва,

у

сфері

виробництва,

сортуючи

корисно, якщо ви як наставник пройдете його разом з учнями.

матеріали,
•

Пам’ятайте, що це лише загальні рекомендації. Тому

використовуючи BotSociety.

замкненого циклу.

Ви як викладач маєте пояснити контекст, щоб учні зрозуміли

Перед початком заняття можна коротко обговорити, які учні

виконати одне завдання, ви як викладач можете на

завдання та що необхідно для його успішного виконання.

вдома сортують придатні для вторинної переробки матеріали.

власний розсуд додати до навчального плану обидва

Підкресліть, що учні мають точно проаналізувати потреби

Якщо учні цього не роблять, запропонуйте їм поділитися своїми

завдання.

клієнта, щоб створити максимально корисного та точного

думками, чому вони цього не роблять.

хоча для отримання сертифікату учням достатньо

чатбота.
У ході виконання цього завдання учні повинні розробити робота,
Їм потрібно зрозуміти, які речі та чому повертають, оцінити

який займатиметься саме цим — сортуватиме предмети, які

можливості використання зворотної логістики відповідно до

можна переробити в домашніх умовах. Вони будуть працювати

наданої клієнтом інформації (наприклад, дата доставки, вага,

над своїми ідеями за допомогою Miro та розробляти прототип

гарантія, розміри, вартість) і запропонувати можливі рішення

робота в Vectr.αναπτύξουν ένα πρωτότυπο του ρομπότ με την

та дії.

εφαρμογή Vectr.
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Електронні відходи й економіка замкненого циклу
Урок 1.

Опис

У цьому модулі вивчається зростаюча проблема електронних відходів.
У ньому розглядається важливість збирання, сортування та переробки
електронних відходів, а також роль, яку економіка замкненого циклу
може зіграти в першу чергу в усуненні відходів.

Тривалість модуля

2 години 30 хвилин (виконання одного завдання)
4 години (виконання обох завдань)

Необхідні цифрові
інструменти

Необхідна підготовка

•
•
•

Botsociety
Wix
Inkscape

•
•

Доступ до інтернету та по одному цифровому пристрою на учня.
Перед початком роботи викладачі повинні ознайомитися з
модулем і завданнями та вибрати спільне онлайн-сховище
(Google Диск, Dropbox тощо), до якого учні будуть завантажувати
свої презентації.

Завдання 1.
Створіть свою
власну вебсторінку,
присвячену вирішенню
проблеми електронних

У цьому завданні учні повинні працювати в командах по 3−4 особи
над створенням вебсайту для інформування людей про потенційні
рішення зростаючої проблеми електронних відходів.

відходів

Що таке електронні відходи?
Після перегляду вступного відео викладачі можуть зробити
процес навчання більш предметним для учнів, швидко
оглянувши класну кімнату чи середовище, в якому вони
перебувають. Скільки різних предметів вони можуть побачити
навколо себе, які вважатимуться електронними відходами,
якщо їх викинути? Сюди можна віднести предмети, які можуть
у них бути при собі, наприклад, телефони, планшети тощо.

Урок 3.

Проблеми та рішення, пов’язані
з електронними відходами
Викладачі попросять учнів спільно відповісти на запитання щодо
Miro. Для цієї вправи учнів можна розділити на менші групи.

Завдання 2 (на вибір).
Створіть власний
продукт замкненого
циклу 90 хв.

В ході цього завдання учні мають розробити екологічно стійкий
електричний чи електронний продукт. Після цього їм потрібно
буде створити навколо цієї ідеї бренд. Це має буде зроблено у
вигляді запуску домашньої вебсторінки, на якій буде представлено
інноваційний продукт замкненого циклу.

Запитання. Ми не можемо просто перестати користуватися
електричним та електронним обладнанням — воно є
невід’ємною частиною сучасного життя. То що ми можемо
зробити?
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Урок 7.

•

Μετά οι διδάσκοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις

Чого ми навчилися?

ακόλουθες δύο ερωτήσεις για να ενθαρρύνουν ένα διάλογο

Усім класом або в групах виберіть 2−3 пункти для обговорення зі

μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών

списку. Заохочуйте учнів записувати ключові моменти на дошці
Miro. Ви зможете помітити, що учні мають свою чітку думку за

• Ποια από τις πιθανές λύσεις που ακούσατε μέχρι τώρα

деякими з них.

πιστεύετε πως έχει τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας,
κατά τη γνώμη σας;

Домашнім завданням може бути створення 1-хвилинної
відеопрезентації, в якій учні висловлюють свої думки за однією

• Υπάρχουν άλλες δυνατές λύσεις;

з цих тем.

Урок 4.

Переробка електронних відходів
Остання вправа цього уроку — калькулятор електронних
відходів.

Викладачі

можуть

скористатися

ним

у

якості

домашнього завдання для учнів.
Пізніше ви можете попросити їх поділитися своїми цифрами
з калькулятора електронних відходів і порівняти їх. У якості
альтернативи ви також можете виконати цю вправу в класі,
обов’язково передбачивши для цього додатковий час на уроці.
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Завдання 1. Створіть свій власний вебсайт,

цієї задачі. Перш ніж перейти до виконання завдання, учні

Цей новий продукт спрямований на те, щоб його матеріали

присвячений вирішенню проблеми електронних

повинні переглянути цей посібник.

залишалися в експлуатації якомога довше. Учні повинні

відходів

взяти до уваги вказані нижче пункти
Цілком можливо, що учні отримали достатньо знань із

Рекомендується розподілити учнів за командами по 3−4

самого модулю для виконання цієї вправи. Однак ви як

особи. Потім попросіть команди створити вебсайт, мета якого

викладач маєте заохочувати їх вишукувати інформацію

— інформувати людей про потенційні рішення зростаючої

поза межами модулю. WEEE4Future — хороший

проблеми електронних відходів.

інформаційний ресурс, там само як і звіт Global E-waste

•

Він має бути довговічним

•

Він має бути довгов

Monitor, і відео на YouTube.

•

Легко оновлюватися

Після того, як групи створять свої вебсайти, попросіть

•

Легко розбиратися

•

Він має бути функціональним та естетично привабливим

Учні повинні включити до вебсайту наведену нижче
інформацію.

їх презентувати їх решті класу. Заохочуйте інші групи
•

Короткий вступ до теми електронних відходів та

надавати зворотній зв’язок, щоб можна було внести зміни.

пов’язаних із ними проблем
•

(іншими словами — добре виглядати!)

Короткий вступ до теми електронних відходів та
Завдання 2 (на вибір). Створіть власний продукт

пов’язаних із ними проблем

замкненого циклу
•

Ряд можливих наявних рішень (виходячи за рамки
вторинної переробки та включаючи інші стратегії

Це складніше завдання для тих, хто має розвинуті навички

замкненого циклу)

роботи з цифровими технологіями та хоче проявити більшу
креативність.

•

Способи

інакшого

проєктування

продукції,

щоб

матеріали залишалися у використанні та не потрапляли

Учні мають розподілитися за групами по 3−4 особи. Для

на

цього завдання учні використовуватимуть інструмент

звалище

(тобто

конструкторські

рішення

для

економіки замкненого циклу)

цифрового дизайну/візуалізації для розробки електричного
чи електронного продукту замкненого циклу. Зверніть увагу,

У цьому уроці ви знайдете посібник зі створення вебсайту

що учням рекомендується спочатку зробити начерки, а

на платформі WIX, який було підготовлено для вирішення

потім перевести їх у цифровий формат.
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Виступаючи в якості організатора завдання, поясніть учням,

поділитися результатами своєї роботи з рештою класу.

що після того, як вони матимуть новий дизайн продукту

Після презентацій ми рекомендуємо провести спілкування

замкненого циклу, їм необхідно буде створити навколо

у форматі запитань і відповідей, щоб учні класу могли

нього бренд. Він включатиме в себе вказані нижче складові:

висловити свої зауваження та запропонувати деякі зміни.

•

Назва бренду

•

Цінності бренду

•

Заявлена місія

•

Логотип

Далі учням буде необхідно об’єднати ці два компоненти
— продукт замкненого циклу та створений навколо нього
бренд — шляхом створення вебсайту, який одночасно
демонструватиме їхній бренд та інноваційний продукт
замкненого циклу.Після виконання завдання учні можуть

•

Перш ніж переходити до цього завдання, викладачі
мають вказати учням на посібники з використання
Inkscape та WIX.
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Економіка замкненого циклу для міського
харчування

Опис

Тривалість
модуля

Необхідні
цифрові
інструменти

Уже з 2050 року саме в містах буде споживатися
80 % продуктів харчування та проживати більша
частина населення. Сучасні міста, що живуть
за лінійними принципами, на собі відчувають
зростаючий попит на ресурси та скорочення
запасів. Міста можуть стати ключовою рушійною
силою змін на користь принципів замкненого циклу.
Міста, компанії та люди, що в них проживають або
працюють, здатні змінити продовольчу систему
завдяки принципам економіки замкненого циклу.
Перехід до економіки замкненого циклу — це не
лише економія та повторне використання ресурсів.
Це виявлення та впровадження інноваційних
способів виробництва, спільного використання,
технічного обслуговування, повторного
використання, відновлення та вторинної переробки
продуктів, матеріалів та енергії.
2 години 50 хвилин (виконання одного завдання)
4 години 5 хвилин (виконання обох завдань)
•
•
•

Dropbox
Google Drive
Платформи соціальних мереж: TikTok,
Instagram, Facebook, YouTube, Twitter

•

Необхідна
підготовка

•
•

Викладачі та учні повинні мати доступ до інтернету
та підготувати свої пристрої.
Перед початком роботи викладачі повинні
переглянути модуль і ознайомитися з ним.
Перед початком роботи викладачу слід вибрати
одну зі спільних систем збереження даних (Google
Диск, Dropbox тощо) та створити папку, у якій учні,
вірогідно, зможуть ділитися своїми роботами.

Завдання
А. Давайте
проєктувати
разом. Ваше
інноваційне
цифрове рішення
допоможе вашому
місту підвищити
замкненість циклу

Учні об’єднуються в команди, щоб створити прототип
цифрового продукту (мобільного застосунка), який
покращить замкненість циклу системи харчування
в їхньому місті. Ця рольова гра моделює весь
виробничний ланцюг і слугує посібником щодо розробки
ідеї та дизайну застосунка.

Завдання В.
Кампанія в
соціальній
мережі: ваша
модель економіки
замкненого циклу
для харчування
(на вибір)

У рамках виконання обов’язкового завдання учні
розробляють кампанію в соціальній мережі для
просування своєї інноваційної бізнес-ідеї та підвищення
обізнаності з питань економіки замкненого циклу для
міського харчування.
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Урок 3.

Завдання А. Давайте проєктувати разом. Ваше
інноваційне цифрове рішення допоможе вашому місту

Як підприємці сприяють
розвитку інновацій у сфері
харчування замкненого циклу в
містах

підвищити замкненість циклу
Учням пропонується розробити інноваційну цифрову ідею
(мобільний застосунок), пов’язану з колообігом продуктів
харчування у своєму місті.

Вони можуть вирішити допомогти місту за вказаними нижче
Учні дізнаються, як підприємці-прихильники моделі

напрямками.

замкненого циклу втілюють свої ідеї на практиці у своїх
спільнотах у різних країнах і впроваджують економіку
замкненого циклу для міського харчування.

1.

Боротьба з харчовими відходами

Пропонується переглянути мотиваційні відеоролики та

2.

Просування альтернатив одноразовій упаковці

3.

Сприяння належному сортуванню відходів

інтерв’ю, пов’язані з різними аспектами замкненого циклу
міського харчування. Учні мають записувати те, що їм
здається цікавим, і бути готовими поділитися своїми
знаннями.
Вони можуть знайти джерело натхнення в наявних
застосунках і рішеннях, таких як застосунок Junker, TGTG,
платформа Reloop та інших прикладах, які вони вивчили в
рамках модуля (а також у проблемах та ідеях, що виникли під
час мозкового штурму та міркування). Вони можуть дізнатися
•

Переконайтеся, що учні переглянули відео, оскільки в

більше про потенційні можливості й уявити, які інновації

підсумковому тесті будуть запитання стосовно них.

можуть бути корисні в їхньому конкретному контексті.
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Нижче наведено рекомендований план дій, які викладачі

8.

Результат: підготувати макет (цифровий прототип) ідеї/
застосунка (використовуючи застосунок Invision).

можуть запропонувати учням (можливо, одні кроки будуть
виконуватися в класі, а інші — вдома).
9.
1.

Заключний крок: підготуватися до презентації ідеї.

Розділіть учнів на команди.
Вчителі можуть запропонувати учням продовжити роботу

2.

Запропонуйте учням вибрати експерта з запропонованих

над ідеєю та протягом наступних тижнів у якості додаткового

варіантів.

домашнього

завдання

розробити

відповідне

рішення

(наприклад, створити застосунок).
3.

Запропонуйте учням повернутися до раніше проведеного
мозкового штурму, щоб зрозуміти, що вже існує в їхньому
одноразової

Порада. Учні проводять дослідження та розробляють

упаковки чи сортування сміття. Якщо необхідно, проведіть

свої ідеї на основі отриманої інформації та своїх творчих

додаткове дослідження за цією темою.

здібностей. Викладачі можуть або вибрати одну програму

місті

у

відношенні

харчових

відходів,

для всіх учнів (запропоновану) або дозволити їм вибрати
4.

Запропонуйте учням надихнутися наданими прикладами з

альтернативну.

практики та пошукати інші приклади в інтернеті.
5.

ПОРАДА для учнів: виберіть лише одну тему з трьох
запропонованих для проходження випробування: харчові
відходи, АБО одноразова упаковка, АБО сортування
відходів.

6.

Запропонуйте учням визначити цілі та завдання цифрового
рішення.

Ми рекомендуємо надати учням можливість самостійно
дослідити та вибрати цифровий інструмент, який вони хочуть

7.

Запропонуйте

учням

визначити

цільову

авдиторію.

ПОРАДА: перегляньте відео , щоб дізнатися більше!

вивчити та освоїти. Рекомендується зробити це заздалегідь
і підготуватися до занять у класі (створити обліковий запис і
встановити програмне забезпечення, якщо необхідно).
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•

Коли

презентації

будуть

готові,

попросіть

учнів

2.

Визначте цільову авдиторію.

3.

Визначте підхожий канал соціальних мереж, якому ви

завантажити їх до спільної папки. Виведіть роботи
кожної групи на центральну смарт-дошку/екран, щоб
кожен міг їх бачити під час презентації.

віддаєте перевагу (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook
тощо).

•

Спостерігайте за роботою груп, щоби переконатися,
що вони не збиваються з правильного шляху під час

4.

виконання завдання та що в роботі беруть участь усі

Визначте очікуваний вплив та охоплення авдиторії
(показники ефективності, кількісні характеристики тощо).

члени групи. .
•

5.

Розробіть свою першу публікацію (наприклад, у Canva).

6.

Завантажте свою першу публікацію.

7.

Будьте готові показати свою роботу однокласникам.

Створіть атмосферу для виконання завдання: щоб
зробити його цікавішим, влаштуйте змагання між
групами. Ви можете запропонувати класу проголосувати
за інноваційну ідею (але зауважте, що вони не можуть
голосувати за свою власну презентацію).
Додаткові кроки (необов’язкові):
За кілька тижнів/місяців викладачі можуть запропонувати

Завдання В. Кампанія в соціальній мережі: ваша модель

учням повернутися до своєї публікації та перевірити, який

економіки замкненого циклу для харчування (на вибір)

вплив вона мала.

Учням пропонується розробити кампанію в соціальній мережі й

1.

Перевірте коментарі та реакції (кількість тощо …).

2.

Поміркуйте над результатами та навчальним процесом.

опублікувати допис для просування своєї інноваційної бізнесідеї, одночасно інформуючи та підвищуючи обізнаність із
питань економіки замкненого циклу для міського харчування.

Чи можна кампанію вважати успішною? Що вони могли
б зробити краще? Чи задоволені вони своєю роботою?

Нижче наведено рекомендований план дій, який викладачі

Декілька порад. Пам’ятайте, що основна мета цього завдання

Чого вони навчилися?

можуть запропонувати учням.

— проявити творчий потенціал за допомогою цифрових
3.

1.

Визначте напрямок і мету кампанії в соціальній мережі.

Поділіться

результатами

однокласниками.

їхньої

роботи

з

їхніми

інструментів

для

ефективної

комунікації.

Намагайтеся

утримувати на цьому їхню увагу..
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Пам’ятайте, що учні мають запропонувати найкращі ідеї
щодо вказаних нижче питань.
•

Яка платформа соціальних мереж найбільш популярна
серед осіб, визначених у якості цільової авдиторії?

•

Як створювати захопливі публікації (дизайн, відчуття, тон,
мова, на основі тексту, зображень чи відео)?

•

Яким має бути контент? Що ви хочете сказати та як ви

Y

Z
0

X

хочете це сказати?
•

Чи є заклик до дії? Чи просять вони людей щось зробити?
Або ж вони просто сподіваються проінформувати їх?

Спостерігайте за роботою груп, щоби переконатися, що
вони не збиваються з правильного шляху під час виконання
завдання та що в роботі беруть участь усі члени групи.

Y

0

Створіть атмосферу для виконання завдання. Щоб зробити
його цікавішим, влаштуйте змагання між групами. Ви можете
запропонувати класу проголосувати за улюблену кампанію
(але зауважте, що вони не можуть голосувати за свою
власну презентацію).
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Боротьба зі зміною клімату за допомогою
споживання в замкненому циклі
Урок 09.

Опис

Цей модуль підкреслює роль економіки замкненого циклу в боротьбі зі
зміною клімату. У ньому наводиться огляд екологічних проблем, пов’язаних зі
споживчими товарами, і вказується на те, яким чином впровадження практик
споживання в замкненому циклі може допомогти нам зменшити вплив
людства на клімат.

Тривалість
модуля

2,5 h

Необхідні
цифрові
інструменти

Необхідна
підготовка

Завдання

Практики споживання в замкненому
циклі? Назвіть їх!
На цьому уроці учням пропонується згадати всі ключові слова, які вони вивчили
в рамках цього модуля. Якщо учні мають труднощі з визначенням важливих

•

Dropbox або Google Drive

•

Викладачі та учні повинні мати доступ до інтернету та підготувати свої
пристрої.
Перед початком роботи викладачі повинні переглянути модуль і
ознайомитися з ним.
Перед початком роботи викладачу рекомендується вибрати одну зі
спільних систем збереження даних (Google Диск, Dropbox тощо) та
створити папку, у якій учні зможуть ділитися своїми роботами..

•
•

термінів, ви можете обговорити з ними ключові слова:

модульний дизайн, продовження строку

дематеріалізація, економіка на основі

служби, нульова упаковка, матеріали

продуктивності, схеми спільного

на біологічній основі, екологічна

користування, вуглецевий слід, вплив

упаковка, продукт як послуга, культура

на клімат / навколишнє середовище,

споживання, статусні викиди, практика

використання матеріалів.

споживання,

Учням пропонується розробити споживчий товар, застосовуючи вивчені
ними принципи замкненого циклу. Учні абсолютно самостійно вибирають
споживчий товар.
Не дивлячись на те, що в основі завдання лежить розробка продукту
замкненого циклу, є дві вимоги.
•
Першп — підтвердити скорочення впливу продукту на клімат.
•
Друга вимога — продемонструвати підприємницьке мислення та
конкурентоспроможність продукту.
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Завдання. Створіть свій власний екологічно стійкий

центральну смарт-дошку/екран, щоб кожен міг бачити їх під

споживчий продукт

час презентації.

У рамках цього завдання учням пропонується поміркувати
над створенням споживчого продукту (наприклад, одягу,
косметики, пристроїв, побутової техніки), застосовуючи
принципи замкненого циклу та показуючи, яким чином
принципи замкненого циклу скорочують вплив продукту на
клімат.
•

Слід нагадати, що презентації учнів мають відображати:

Учні повинні пам’ятати, що мета полягає не в тому, щоб
просто додати ще один продукт на ринок (навіть якщо він
матиме скорочений вплив на навколишнє середовище),

• покращення продукту (чи його упаковки) з огляду на
замкнений цикл;

а в тому, щоб дійсно замінити наявні шкідливі практики
споживання. В описі завдання учні зможуть знайти декілька

• розуміння того, як підвищення екологічної стійкості

порад, які допоможуть їм не відволікатися та не збиватися з

відобразиться на впливі продукту на навколишнє

правильного шляху.

середовище;

Для цієї частини завдання учні можуть працювати групами

• визначення ринкової обґрунтованості продукту.

та використовувати Canva для мозкового штурму.
Створіть атмосферу для виконання завдання: щоб зробити
Після остаточного затвердження ідеї учням пропонується

його цікавішим, влаштуйте дружнє змагання між групами.

створити презентацію в Canva для свого фінального виступу.

Наприклад, нехай клас проголосує за інноваційну ідею, яка

Учні самостійно вирішують, який шаблон вони бажають

найбільше сподобалася, але учні не можуть голосувати самі

використовувати і як вони хочуть презентувати свою ідею.

за себе.

Викладачі

мають

попросити

учнів

завантажити

свої

презентації до спільної папки, щоб групи могли бачити
роботи одна одної. Виведіть роботи кожної групи на

Не забудьте попросити учнів поділитися своїми
розробками в спільній системі збереження даних, яку
ви налаштували перед заняттям.
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2.4 Експертні модулі
Штучний інтелект та економіка замкненого
циклу (циркулярна економіка)

Опис

Наразі ми живемо в еру технологій та інновацій —
це так звана Четверта промислова революція, в
якій дуже важливу роль відіграє штучний інтелект
(ШІ). ШІ має неймовірні можливості для розвинення
економіки замкненого циклу, в якій продукти, що
вже відслужили свій термін, використовуються
повторно, відновлюються та переробляються. В цьому
модулі учні вивчать та зрозуміють як ця технологія
пришвидшує перехід до економіки замкненого циклу.

Тривалість
модуля

5,5 годин

Необхідні
цифрові
інструменти

•
•

Teachable Machine
Miro

•

Вчителі й учні повинні мати доступ до
Ынтернету та придатні до цього пристрої
(комп’ютери, ноутбуки, планшети).
Перед початком роботи вчителі повинні
переглянути модуль та ознайомитися з
вправами і завданнями.

Необхідна
підготовка

•

Завдання: ШІ в
сфері утилізації
відходів

На даний момент проблема відходів з’являється
періодично, і ситуація поступово погіршується.
Щоб зменшити наслідки глобального потепління
внаслідок неправильної утилізації відходів, важливо
діяти та знаходити креативні рішення. Тому учням
пропонується сценарій, у якому вони очолюють
технологічну компанію, що займається сортуванням
відходів. Їм необхідно поміркувати над інноваційною
системою штучного інтелекту, яка буде основним
продуктом їхньої компанії.
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Урок 1:

Замикаємо цикл

цих ключових слів і поділитися визначеннями і описами слів,

ствердження тісно пов’язані з концепціями, які вони вивчили

які вони знайшли, з рештою класу.

протягом уроків 1 і 2. Крім того, додаткове пояснення можна
побачити натиснувши кнопку «Перевірити».

Урок 4:
Урок 6:

Урок складається з короткого пояснення концепції економіки
замкненого циклу, котрій присвячено цей модуль.

Урок 2:

Що таке штучний інтелект?

Що з цього відноситься до
сфери штучного інтелекту?

Як ШІ сприяє економіці
замкненого циклу

Цей урок складається з детального відео, в якому пояснюється
життєвий цикл ШІ. Крім того, в ньому розказується про

Учні повинні переглянути відео, присвячене взаємозв’язку між

створення моделі машинного навчання. Дуже важливо, щоб учні

принципами економіки замкненого циклу і штучним інтелектом.

Урок складається з текстового і відеоматерiалу, який допоможе

зрозуміли та звернули увагу на цей урок, адже завдання цього

Після цього вони прочитають наведений нижче текст, який

більше зануритися в тему ШІ і машинного навчання (МН).

модуля полягатиме у розробці моделі машинного навчання.

підсумовує способи застосування ШІ в економіці замкненого

Для кращого розуміння принципів ШІ і МН, текст має стати

Більш того, питання підсумкової перевірки стосуватимуться

циклу, згадані у відео. Також там є реальні приклади компаній, що

вступом до відео. Зверніть увагу, що там є технічні терміни, які

цих концепцій.

використовують ШІ для прискорення переходу до циркулярної

супроводжуються поясненням для розуміння концепції.

моделі. Учням варто робити нотатки або запам’ятати зміст відео
під час перегляду, адже деякі запитання в підсумковій перевірці
Урок 5:

стосуються цієї теми.

Урок 3:

Шукаємо ключові слова

Дві правди і одна брехня
Поділіть учнів на невеликі групи або пари, щоб обговорити

Поділіть учнів на невеликі групи або пари. Їм треба натиснути

три ствердження про штучний інтелект, машинне навчання

на активні ділянки зображення, показані в модулі, щоб знайти

та алгоритми і визначити, яке з них є неправдою. Цього разу

ключові слова. Потім їм треба пошукати в Інтернеті визначення

немає потреби шукати додаткову інформацію в Інтернеті, адже
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Урок 7:

Урок 9:

Чи знали ви?

Жінки зі сфери робототехніки,
що надихають

У невеликих групах учні читають і коментують можливі відповіді
на запитання на картках. Відповіді на запитання їм треба
шукати в Інтернеті. Після цього вони зможуть перегорнути

Цей урок складається з веселої карткової гри, яка коротко

картки, щоб перевірити свої відповіді. Буде зручно, якщо всі

описує вплив чотирьох жінок на сферу ШІ/МН. Учням

групи поділяться результатами та висновками, щоб порівняти їх

необхідно скопіювати інформацію, яка з’являється на картах,

і краще зрозуміти як штучний інтелект впливає на суспільство.

і вставити в пошукову систему (наприклад, Google), щоб

Зверніть увагу, що деякі організації та звіти мають посилання,

знайти імена жінок. Мета полягає в тому, щоб спонукати учнів

які переспрямовують на їхні домашні сторінки (наприклад, PWC,

розвивати підприємництво та інтерес до кар’єри в галузі

доповідь 2020 року зі Всесвітнього економічного форуму).

технологій. Зверніть увагу, що деякі організації та звіти мають
посилання, які переспрямовують на їхні домашні сторінки
(наприклад, Відділ справедливості в машинному навчанні та

Урок 8:

відповідального штучного інтелекту в компанії Google, ExCo
Group, Accenture).

Майбутнє штучного інтелекту

Вчителі можуть заохотити учнів зануритися в ці історії,
ставлячи такі запитання, як:

Цей урок містить докладний відеоролик, в якому пояснюється
як ШІ вплине на наше майбутнє, наголошуючи на основних

•

Чи чули ви про цих жінок раніше? Що вас у них більш за
все дивує?

сферах: транспорт, виробництво, охорона здоров’я, освіта, ЗМІ
та обслуговування клієнтів.
•

Як на вашу думку їх робота впливає на світ і наше
майбутнє?

•

Як може роль жінки в технологічній індустрії стати на
користь?
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Завдання: ШІ в сфері утилізації відходів

•

Завдання множинного вибору: чотири варіанти,
тільки один із яких правильний.

У групах учням необхідно придумати назву і слоган/рекламу
своєї компанії, які б адресували питання, поставлені у завданні

•

(хто, що, чому і де?). Учням рекомендується систематизувати

Правда чи брехня: дається ствердження і учню
необхідно відповісти чи є воно правдою або брехнею.

свої ідеї за допомогою Miro, як показано в інструкції, а потім
визначилися з назвою та слоганом.
Підсумкові роздуми
Учням доведеться шукати загальнодоступні або безкоштовні
зображення різних типів відходів і організувати їх у дві папки

Після завершення цього модуля ви можете попросити учнів

— Тренування і Тестування. Більшість зображень піде у першу

поміркувати про навчання та діяльність:

папку і всього декілька — у другу. За допомогою Teachable
Machine вони імпортуватимуть зображення і перевірять

•

свою модель. Після завершення їм треба буде експортувати

Який вплив на сфери дизайну та бізнесу має штучний
інтелект (ШІ)? Як він може змінити ці індустрії на краще?

модель, як показано в інструкції. І нарешті, учні презентують
свої компанії, а також модель машинного навчання, яку вони

•

натренували.

Як ми можемо використовувати нові технології, щоб
зробити економіку більш циркулярною?

•
Підсумкова перевірка

Як алгоритми та люди можуть працювати разом? Що
вони можуть дати світові та індустрії кожен зі своєї
сторони?

Метою підсумкової перевірки є перевірка знань учнів у галузі
економіки замкненого циклу, штучного інтелекту, а також

•

Як ШІ полегшує нам життя?

інструментів, які можна застосовувати в цих галузях (моделі
машинного навчання). Оцінювання проводиться індивідуально.
Підсумкова перевірка складається з 15 питань, до яких
належать вправи в таких форматах:
•

Перетягнути і кинути: вибрати слова та підставити їх у
правильні місця.
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Циркулярна та кліматично стійка
трансформація міст

Опис

Цей модуль присвячено ролі економіки замкненого
циклу в трансформації міст у напрямку суспільства
з нульовим викидом. В ньому надається огляд
аспектів і можливостей міської середи замкненого
циклу, а також того, як можна стати рушійною силою
системних змін.

Тривалість
модуля

5 годин

Необхідні
цифрові
інструменти

•
•
•
•
•

Miro або Jamboard
Canva
Dropbox або Google Drive
Microsoft PowerPoint або Google Slides
Wix (за бажанням)

•

Вчителі і учні повинні мати доступ до Інтернету
та придатні до цього пристрої.
Перед початком роботи вчителі повинні
переглянути модуль та ознайомитися з його
змістом.
Перед початком роботи з учнями вчителі
повинні обрати одну з систем спільного
зберігання даних (Google Drive, Dropbox i т.д.) і
створити там папку, де учні зможуть ділитися
своїми роботами.

•
Необхідна
підготовка

•

•

Завдання:
Переосмислення
міських територій
з огляду на
циркулярність
та стійкість до
кліматичних змін

В групах по п’ять осіб учням пропонується
перепланувати міське середовище на
циркулярний район. По-перше, їм необхідно
подумати про те, які зацікавлені сторони вони
можуть долучити до процесу проєктування і
які цикрулярні та сталі елементи вони могли б
включити у свій проєкт. Ті, хто обере Варіант 1,
можуть порівняти ідеї циркулярності та сталого
розвитку у проєктуванні, а потім переглянути
відео про La Cité Fertile у Парижі — реальний
приклад для завдання: колишній індустріальний
парк, перетворений на «благодатне місто» з
великою кількістю елементів циркулярного і
сталого розвитку. Групи, які працюватимуть
над Варіантом 2, переглянуть це відео , в
якому зібрано багато прикладів циркулярної
трансформації району.
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Завдання: Переосмислення міських територій з огляду

•

на циркулярність та стійкість до кліматичних змін

Погляд на проблему крізь призму системного мислення,

Орієнтовні запитання, які учні можуть розглянути під

визначення відповідних зацікавлених сторін, які можуть

час підготовки рекламного матеріалу:

бути залучені до процесу перепроєктування.
Після вибору варіанту і перегляду відповідного відео, учням
пропонується обговорити, які елементи можна використати у

•
•

їх рідному районі чи місті. Після завершення проєктування, їм

Розроблені маркетингові інструменти або візуальну

Як би ви прорекламували свій циркулярний міський
оазис для жителів міста?

ілюстрацію для своєї території.

необхідно створити карту нової території і невеликий рекламний
матеріал, щоб розповісти про цей новий «циркулярний міський
оазис» та прорекламувати його. Вони можуть використовувати

Орієнтовні запитання, які учні можуть поставити під час

Canva або навіть побудувати рекламний сайт на Wix. Наприкінці

початкового мозкового штурму:

учням необхідно представити результати своєї роботи решті
класу.

•

Кого з зацікавлених сторін, на вашу думку, можна було б
залучити до процесу проєктування?

Результати: учні створюють цифрове слайд-шоу, карту та
рекламний матеріал про свій циркулярний міський проєкт за

•

допомогою різних програм (Google Slides, Jamboard, Miro,

Як би ви залучили та спонукали до дій ці зацікавлені
сторони?

Canva тощо). Коли презентації будуть готові, запропонуйте
учням завантажити їх у папку, до якої є спільний доступ,

•

щоб учні з різних груп могли побачити роботу один одного.

Які елементи замкненого циклу ви могли б включити
для будівель на цій території?

Продемонструйте роботу кожної з груп на головній розумній
дошці або екрані, щоб усі могли її бачити під час презентації.

•

Які цінності ви хотіли б створити для мешканців вашого
міста?

Пам’ятайте, що учні повинні продемонструвати:

•

Які норми стосуються вашого проєкту?

•

•

Які економічні, соціальні та навколишні тенденції

Перепланування
циркулярності.

міської

території

з

урахуванням

впливають на ваш проєкт?
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Кліматично нейтральні лікарні майбутнього
— Рятуємо життя у замкненому циклі

Опис

Цей модуль фокусується на дихотомії, що існує
між здоров’ям і економікою замкненого циклу. З
одного боку зміна клімату є найбільшою загрозою
глобальному здоров’ю у 21 сторіччі. З іншого боку,
сам сектор охорони здоров’я відповідальний за
приблизно 5 % глобальних чистих викидів, що більше,
ніж глобальне перевезення повітряним транспортом.
В цьому модулі учні дізнаються, як сектор охорони
здоров’я може взяти на себе відповідальність, шукати
способи скорочення викидів вуглецю і знаходити
інноваційні рішення для впровадження принципів
економіки замкненого циклу.

Тривалість модуля

5,5–6,0 годин

Необхідні цифрові
інструменти

•
•
•
•

YouTube
Miro
Padlet або Mural
PowerPoint

•
•
Необхідна
підготовка

Завдання: Місія
«Чистий нульовий
викид»

•

Вчителі й учні повинні мати доступ до Інтернету
та придатні до цього пристрої.
Перед початком роботи вчителі повинні
переглянути модуль та ознайомитися з його
змістом.
Перед початком роботи з учнями вчителі
повинні обрати одну з систем спільного
зберігання даних (Google Drive, Dropbox i т.д.) і
створити там папку, де учні зможуть ділитися
своїми роботами.

У цьому завданні учні виступають у якості команд
консультантів із питань екології, яким необхідно
створити дорожню карту для лікарень для досягнення
чистого нульового викиду до 2040 року. Вони
презентують свою дорожню карту генеральному
директору лікарні не більше ніж протягом семи
хвилин.
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Завдання: Місія «Чистий
нульовий викид»

Відвідування території

•

Принаймні чотири сфери дії, кожна має по два рішення.
Наприклад, відходи, загальне споживання енергії,

Час об’єднуватися!

Щоб вирішити, які сфери дії та рішення обрати, команди

опалення, кондиціонування, освітлення, транспорт, їжа,

консультантів із питань екології беруть участь у віртуальному

анестетичні гази тощо.

турі лікарнею для знайомства з нею. Вони відвідають:

Учні створюють «команди консультантів із питань екології»

•

Відділення передопераційного обстеження

•

Кабінет комп’ютерної томографії

•

Операційну

•

Палату для післяопераційне перебування, палату

з 4 осіб для того, щоб створити дорожню карту для лікарні
для досягнення чистого нульового викиду до 2040 року, і

•

Сфера: Відходи

•

Рішення: Перехід від одноразових до багаторазових
медичних виробів

презентують її генеральному директору.
З усіх представлених рішень учні повинні обрати одне
найважливіше, яке буде впроваджене в першу чергу.
Структура дорожньої карти

інтенсивної терапії та звичайну палатуν
•

Учні готують короткий вступ до теми та принаймні два
аргументи, чому важливо, щоб лікарня стала кліматично

•

Зону виписки та реабілітації

нейтральною до 2040 року.
•

Учні обирають щонайменше чотири різні сфери дій

Час презентувати!

(наприклад, відходи, загальне споживання енергії,
опалення, кондиціонування, освітлення, транспорт,

Кожна команда презентує свою дорожню карту не більше

їжа, анестетичні гази тощо). Для кожної сфери вони

ніж протягом семи хвилин. Інші команди надають відгуки;

пропонують

запитайте їх, яка ідея на їхню думку була найкращою і чому?

принаймні

два

можливі

рішення,

які

необхідно впровадити, і пояснюють як це досягти.
Остаточна дорожня карта має містити такі елементи:
•

І нарешті, учні пропонують одне рішення, яке необхідно
запровадити в якості першого кроку, з урахуванням впливу,
легкості впровадження, вартості тощо.

•

Короткий вступ із принаймні двома аргументами, які
обґрунтовують важливість кліматично нейтральних
лікарень.

55

Стала мобільність у циркулярних та
інклюзивних містах
Урок 1:

Опис

У цьому модулі підкреслюється важливість запровадження циркулярного
та більш справедливого підходу до планування, метою якого є
покращення міської мобільності. Він дає огляд екологічних і суспільних
проблем, спричинених міською мобільністю, і того, як концепція сталої
мобільності їх вирішує, об’єднуючи технологічні рішення з більш здоровим
і екологічним способом життя.

Трансформація міст завдяки
сталій мобільності

Тривалість
модуля

6 годин і 30 хвилин

Цей вступ має на меті розпочати обговорення важливості

Необхідні
цифрові
інструменти

Необхідна
підготовка

Завдання:
Гейміфікація
сталості

мобільності
•
•
•

Mentimeter
Соціальні мережі, YouTube
Google Slides, Microsoft PowerPoint тощо.

•

Вчителі й учні повинні мати доступ до Інтернету та придатні до цього
пристрої.
Перед початком роботи вчителі повинні переглянути модуль та
ознайомитися з його змістом.  
Перед початком роботи з учнями, вчителі повинні обрати одну з
систем спільного зберігання даних (Google Drive, Dropbox тощо) і
створити там папку, де учні зможуть ділитися своїми роботами.

•
•

Завдання передбачає розробку ігрового додатка, який допоможе учням
набути звичок для сприяння сталій мобільності. Мета полягає в тому, щоб
учні засвоїли знання, надані протягом цього модуля. По суті, у групах вони
повинні розробити додаток, який нагороджує найбільш екологічні варіанти
транспорту, якими можна дістатися до школи. Для учасників команди
потрібно обрати різні ролі і працювати разом з іншими учасниками
команди, як показано в завданні.

під

час

планування

трансформації

міста.

Переконайтеся, що учні зрозуміли посилання, яке хотіла
передати Джейн Джейкобс, а також роль цієї жінки в розвитку
сталої міської мобільності.

Урок 3:

Які основні поточні виклики
міської мобільності?
Цей урок вперше знайомить нас із проблемами, з якими
стикається міська мобільність. Дуже важливо, щоб вони
зрозуміли основні проблеми та визначення. Розкажіть їм!

56

Урок 4:

Урок 8:

Сталий і циркулярний підхід до
мобільності

Видатні жінки в транспортній
сфері

Коли учні зрозуміють, що таке сталий підхід до мобільності (у

В цьому розділі є інтерактивна карта, що включає видатних

відео про це розповідається достатньо розуміло), проведіть

жінок, які працюють над розвитком сталої міської мобільності.

їх через запитання для роздумів про транспорт їхніх міст,

Усі рольові моделі були відібрані з таких джерел:

щоб вони могли провести коротку, але насичену дискусію.
Пам’ятайте, що дуже важливо, щоб вони зрозуміли концепцію

Видатні жінки в транспортній сфері 2019 –

«Зменшення – Зниження – Поліпшення».

WomenMobilizeWomen
Видатні жінки в транспортній сфері 2020 –

Урок 5:

Майбутнє мобільності

WomenMobilizeWomen
Видатні жінки в транспортній сфері 2021 –
WomenMobilizeWomen

У цьому останньому уроці ви повинні допомогти учням у їхній

Видатні жінки в транспортній сфері 2022 –

спільній роботі, оскільки він повинен стати підготовкою до

WomenMobilizeWomen

завдання. Проведіть їх крізь питання, пов’язані з доступністю
і спільними мобільними рішеннями.

Але можна також обрати інші рольові моделі, окрім тих, що
наведені тут, наприклад, якщо ви бажаєте розповісти про жінок
із вашої країни.
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Завдання: Гейміфікація сталості
•

для користувачів. Пам’ятайте, що для створення
прототипу додатка у вас є обмежена кількість часу.

1. Ідея. Коли мова йде про пошук ідеї для гри/додатка,
ви можете спростити учням роботу — дати їм підказки

•

та показати ключові питання.

Згадайте додатки, якими ви користуєтесь кожного
дня, що вам у них подобається найбільше? Чи
стануть ці функції у пригоді в додатку, який ви

a. Розробіть «елемент гейміфікації». Ось можливі

розроблюєте?

питання, які ви можете задати учням. Особливо вони
підходять для ролі «Експерт зі сталої мобільності»:

•

Ваш додаток може включати можливість додавання
друзів, спілкування в чаті, обмін результатами в

•

Чи пам’ятаєте ви «піраміду сталої мобільності»?

•

Скільки балів додаток буде надавати кожній із

соціальних мережах тощо.
•

моделей і чому?

Однак, для виконування завдання це не обов’язково.
Пам’ятайте, що зазвичай додаток має такі розділи,
як конфігурація, розв’язання проблем, навчання,

•

Чи буде додаток нараховувати бали за поїздку або

налаштування облікового запису тощо.

за кілометр подорожі?
c. Визначте тип користувачів (попередньо визначені
•

Чи плануєте ви нарахування додаткових балів? Як?

користувачі — учні/батьки/вчителі).

•

Чи є якась конкретна проблема вашої школи, яку ви

•

бажаєте вирішити? Зверніться до своїх ідей в уроці

Чи відрізнятиметься набір функцій залежно від типу
користувача?

4: Сталий і циркуляційний підхід до мобільності.
•
b.

Розробіть

функціональні

можливості

додатка.

Якщо так, як додаток буде контролювати хто може
зареєструватися як учень або як вчитель?

Актуально для ролі «Розробник»::
•

Запропонуйте їм згадати свої ідеї з уроку 2 у Mentimeter.

•

Не ускладнюйте! Уникайте надмірної кількості опцій

•

Як буде проходити реєстрація користувачів?

•

Чи буде додаток доступний для всіх, або обмежений
лише тими, хто навчається або працює у вашій
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школі? Як додаток буде це контролювати?
d. Розробіть шлях користувача (попередньо визначені
користувачі — учні/батьки/вчителі). Підходить для ролі
«Дизайнер»:
•

Можливо на цьому етапі ваш додаток буде більш
складним, ніж ви очікували. В цій частині треба
зосередитися на основному шляху користувача, на
якому буде базуватися додаток: запис подорожі та

Визначте типи
користувачів
додатка

нарахування балів за неї.
•

Ми рекомендуємо намалювати шлях користувача

Розробіть «шлях
користувача»

Визначте функції
додатка

на папері.
•

З цього моменту ми радимо зосередитися на
дизайні і розробці прототипу тільки тих екранів, які

Розробіть «гру»

належать до шляху користувача.
•

Шлях користувача може стати базовим для вашої
демоверсії та презентації результатів.

Ознайомтеся з
платформою

Намалюйте макет
додатка

Підготуйте
презентацію
результатів

Запрограмуйте
додаток

Запишіть/
встановіть
демоверсію

Вимоги до даних і
розрахунок

На цьому етапі буде чудово, якщо ви надасте учням
подальшу допомогу. Далі наведена порада щодо того,
як підійти до завдання. Зверніть увагу, що стрілки
двонапрямні, а це означає, що між завданнями може
відбуватися зворотній зв’язок і повторення. Наприклад,
дизайнери

розроблюють

функції,

які

неможливо

закодувати, тому розробники радять їм уникати цих
функцій, або перепроєктувати їх.
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Приклади «шляху користувача»:

Скористуйтеся шляхом користувача для процесу замовлення їжі

Реєстрація

Домашній екран

Ресторан

Їжа

Кошик

Оплата і
доставка

Підтвердження
замовлення

Заклади
харчування

Завдання: Придбати худі (Оформити замовлення)
Припущення: Користувач шукає товар і потрапляє на сторінку товару

Перегляд товару

Обрати розмір

Натиснути кнопку
«Придбати зараз»

Оформити
замовлення
— Ввести
інформацію для
доставки й оплати

Підтвердження
замовлення
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e. Вимоги до даних і розрахунок. Підходить для ролі

* І нарешті, ви можете запропонувати учням записати відео

«Експерт зі сталої мобільності»:

на 1–2 хвилини для підсумкової презентації додатка, де
буде видно навігацію. Вони можуть зробити запис екрана

•

Пам’ятайте про виклики, які було вивчено протягом

комп’ютера.

модуля. На вашу думку, чи буде користувачам цікаво
дізнатися про вплив їхньої подорожі, наприклад, на
забруднення?
•

Простіше за все буде конвертувати відстань, яку
вони подолали, у викиди CO2 або використання
громадського простору. Перегляньте дані, наведені
в уроці 3.

f. Намалюйте макет додатка. Підходить для ролі
«Дизайнер»:
•

Макет екранів вашого додатка. Зробіть ескіз
екранів, які належать до шляху користувача.

•

Пам’ятайте, що у вас є хмара слів із термінами,
пов’язаними зі сталою мобільністю. Використовуйте
їх у своєму дизайні.

•

Залучайте розробників до цієї діяльності, адже
вони можуть порадити як можна відтворити деякі з
екранів.
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Школи як живі лабораторії для цілей
системної продовольчої циркулярності

Опис

Мета цього модуля – розповісти учням про
концепцію «системного мислення» як інструменту
для аналізу і розуміння навколишнього середовища,
в якому живуть учні, а також навчити розпізнавати
можливості та простір для розвитку продовольчої
циркулярності за допомогою живих лабораторій.
Зокрема, цей модуль фокусується на актуальності
живих лабораторій у містах і приміських територіях
як системних інструментів для сприяння циркулярній
продовольчій економіці. Крім того, модуль
розкриває можливості, які надають шкільні сади як
живі лабораторії для проведення експериментів,
інновацій, співтворчості, а також навчання в сфері
циркулярної економіки продовольчих систем.

Тривалість
мxодуля

5–5,5 годин

Необхідні
цифрові
інструменти

•
•
•
•

Miro
Glide
Google Sheets
Dropbox або Google Drive

•
•
Необхідна
підготовка

Завдання:
Цифрові
інструменти для
вирощування
продуктів
харчування в
живих садах

•

Вчителі й учні повинні мати доступ до Інтернету
та придатні до цього пристрої.
Перед початком роботи вчителі повинні
переглянути модуль та ознайомитися з його
змістом.
Перед початком роботи з учнями, вчителі
повинні обрати одну з систем спільного
зберігання даних (Google Drive, Dropbox тощо)
і створити там папку, де учні зможуть ділитися
своїми роботами.

Над цим завданням учні працюватимуть у групах,
щоб розробити мобільний додаток, який стане на
користь учням і вчителям, які вирішили вирощувати
у своїх шкільних живих садах продукти харчування і
зробити свій внесок в активне просування циркулярної
продовольчої економіки.
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Уроки 1 і 2:

Урок 4:

Урок 6:

Вступ

Продовольча система

Школи як живі лабораторії

Вступ має на меті підготувати основу для всього модуля.

Коли учні зрозуміють, що таке система, їх треба ознайомити

На цьому уроці учні продовжать свою подорож з Емілі і

Дуже важливо, щоб учні зрозуміли ключові ідеї цього модуля

з продовольчими системами. Важливо, щоб вони зрозуміли,

дізнаються, як школи можна перетворити на живі лабораторії.

(системне мислення для продовольчої циркулярності, живі

що таке елементи, взаємозв’язки та ціль(-і) продовольчої

Важливо, щоб вони розуміли, що це можна зробити завдяки: (1)

лабораторії,

процесу

системи. Надане відео дуже корисне для розуміння того,

визначенню реальних проблем, які треба вирішити, наприклад,

сприяє пояснення тем, які будуть представлені в модулі, і

як поточна продовольча система впливає на здоров’я та

сприяння продовольчій циркулярності в міських та приміських

використання переважно інтерактивної діяльності, пов’язаною

навколишнє середовище, і які переваги може надати перехід

територіях; (2) залученню всіх відповідних зацікавлених

з ключовими словами.

до циркулярної продовольчої системи. Ми радимо зупинити

сторін, наприклад учнів, вчителів, громадян, постачальників

відео після 2:00 хв.

продовольства, місцевих фермерів та кухарів… (3) сприянню

шкільні

живі

лабораторії).

Цьому

співтворчості. Також важливо, щоб учні усвідомили той факт,
Урок 3:

Системи, системи, системи!
Цей перший урок є вступом до концепції систем і системного

що найлегший спосіб перетворити школу на живу лабораторію
Урок 5::

— створити шкільний (живий) сад спільними зусиллями.

Живі… що? Живі лабораторії!

Урок 7:

мислення. Важливо, щоб учні навчилися описувати систему та

Після того, як учні ознайомляться з концепцією системного

три її основні частини (елементи, взаємозв’язки і ціль), а також

мислення і перевагами переходу до циркулярної продовольчої

отримали базові знання щодо системного картування.

системи, важливо, щоб вони зрозуміли, що одним зі способів
практичного використання системного мислення і сприяння

Надихаючі приклади з усього
світу

циркулярній продовольчій економіці може бути проєктування,
спільна творчість і запровадження живих лабораторій. Ключові

На останньому уроці учні дізнаються про надихаючі приклади

навчальні елементи тут: де, хто і що може зробити для живих

з усього світу, як школи перетворили на живі лабораторії,

лабораторій. В рамках цього уроку учні за допомогою відео

зосереджені на продовольчій системі. Важливо, щоб вони

познайомляться з Емілі — ученицею, що вивчає стійкий

ознайомилися з тим, що відбувається в інших умовах, за

розвиток, і зустрінуться з нею пізніше ще раз.

межами Європи. Звісно, є ще багато інших прикладів, які можна
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брати до уваги, тому сміливо пропонуйте будь-які приклади,

2) Крізь призму системного мислення уявіть та сплануйте

їхні шкільні сади на живі сади і городи, де будуть вирощуватися

що спадуть вам на думку.

проєкт додатка.

продукти й овочі для місцевого споживання.

3) Розробіть функціональний прототип.

Для розробки додатка учні будуть використовувати цифровий

Урок 9:

інструмент під назвою «Glide». Це потужний інструмент, що
допомагає створювати функціональні додатки на основі Google

4) Представте ваш прототип решті класу.

Системні мислителі, що
надихають

Таблиць. Отже, наступні кроки, які повинні зробити учні:
Важливий перший крок перед тим, як почати фантазувати й
планувати проєкт — поміркувати над наступними аспектами,

5) Підготувати електронну таблицю — вирішити, яка інформація

про які вчителям треба нагадати учням:

буде розміщена у стовпцях та рядках, які буде використано
зображення, описи, кількість води в приміщенні, кількість води

В цьому розділі є інтерактивна карта, що включає видатних

•

Хто буде користуватися нашим додатком?

на ґрунті тощо.

•

Яка в них мета?

6) Знайти дані для таблиці — можна пошукати в Інтернеті

•

Чого користувачам не вистачає для досягнення цієї

жінок, які вплинули на розвиток ключових тем, що було
розглянуто в цьому модулі (системне мислення, продовольча

список часто вирощуваних овочів, їхні зображення, описи та

система, шкільні сади). Але можна також обрати інші рольові
моделі, окрім тих, що наведені тут, наприклад, ви можете
знайти інших жінок у Європі або своїй країні. Також можна

7) Заповнити таблицю зібраними даними.

запропонувати учням самостійно згадати імена жінок, які
можуть стати зразком для наслідування.

кількість води, яку вони зазвичай потребують.

мети?
•

З

якими

проблемами

вони

можуть

стикнутися,

намагаючись досягти своєї мети?

8)

Перейти

на

Glide:

https://www.glideapps.com

та

зареєструватися, використовуючи свою електронну адресу.
Завдання: Цифрові інструменти для вирощування

•

продуктів харчування в живих садах
Вчителі можуть запропонувати учням такий план дій (можливо
якісь із кроків будуть виконуватися у класі, а якісь — удома):

•

Що ми можемо зробити, щоб надати їм відсутній
елемент?

9) Завантажити свою таблицю на платформу Glide.

Якими ще способами можна вирішити цю проблему або

10) Налаштувати функціональні дані додатка (наприклад

задовольнити потребу?

зв’язки між даними), та його зовнішній вигляд (наприклад
кольори та макет).

1) Сформуйте команди по 4–5 учнів. Не забудьте, хоча б

Цільові користувачі — вчителі або учні з різних шкіл, які не є

половину мають складати дівчата!

експертами у садівництві та городництві, але прагнуть зробити

11) Опублікувати додаток і поділитися ним з однокласниками

внесок до циркулярної продовольчої економіки, перетворивши

та друзями!
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Вчителі можуть запропонувати учням продовжити роботу над

Спостерігайте за групами, щоб переконатися, що вони не

ідеєю протягом наступних тижнів як додаткове та необов’язкове

відстають під час дослідження, а також, що усі учні в групі

домашнє завдання.

беруть участь у роботі. Підготуйте основу для завдання; щоб
було цікавіше, влаштуйте серйозне, але дружнє змагання
між групами. Наприклад, ви можете запропонувати класу
проголосувати за кращу презентацію.

Додаткові поради:

Ось ще декілька ідей, якими ви можете скористатися, якщо
вашим учням знадобиться допомога під час мозкового штурму:

Учні досліджують і розвивають свої ідеї на основі отриманої
інформації, а також застосовуючи свої творчі здібності.

•

Ми радимо надати учням змогу самостійно обирати
цифрові інструменти. Найкраще зробити це
заздалегідь, під час підготовки до занять у класі
(створити обліковий запис і встановити необхідне
програмне
забезпечення).
Коли
презентації
будуть готові, запропонуйте учням завантажити
їх у папку, до якої є спільний доступ, щоб учні з
різних груп могли побачити роботу один одного.
Продемонструйте роботу кожної з груп на головній
розумній дошці або екрані, щоб усі могли її бачити
під час презентації.

•

Які аспекти були вирішальними?

•

Що їх здивувало?

•

Що їх надихало?

•

Як це пов’язано з їхнім повсякденним життям?

•

Що можна зробити в їх контексті?

•

Чи знаєте ви інші подібні рішення?

•

Як ці нещодавно отримані знання викликають у них
бажання діяти?
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3. Проєктний
консорціум
Проєкт

Girls

Go

Circular

очолює

Під керівництвом:
EIT

RawMaterials,

інноваційна спільнота Європейського інституту інновацій
та технологій (EIT), яка стимулює розвиток інновацій по всій
Європі задля пошуку рішень нагальних глобальних проблем.
Цей проєкт розроблений та реалізується спільно з іншими
об’єднаннями спільнот знань і інновацій (KIC), зокрема EIT
Manufacturing, EIT Food та Climate-KIC, які є частинами
більшої мережі, що діє за підтримки EIT для сприяння
інноваціям і підприємництву в Європі.

Партнери проєкту:
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4. Глосарій
Економіка

принципом «видобування — виготовлення — викидання».

Padlet. Це безкоштовна онлайн-дошка для нотаток. Учні та

замкненого циклу, спрямована на максимальне скорочення

замкненого

циклу.

Відповідно

викладачі можуть користуватися Padlet для обмірковування

й уникнення відходів, забруднень і викидів вуглецю. В

перетворюється на продукцію, яка в кінці свого життєвого

та

економіці замкненого циклу матеріальні цикли замикаються

циклу опиняється на звалищі.

повідомлення на загальній сторінці. Нотатки можуть містити

Економічна

система

до

цієї

моделі

сировина

збирається

та

за прикладом екосистеми, а залишкові виробничі ресурси
Навчальний модуль. Навчальна одиниця, яка містить

в замкнених системах використовуються такі процеси, як

декілька уроків за певною тематикою. Його зміст та види

повторне використання, ремонт, відновлення чи переробка,

діяльності організовано таким чином, щоб створити чітку

що забезпечують мінімізацію використання сировини.

послідовну навчальну модель.

розрив.

несприятливого

Термін

платформа.

Онлайн-портал

із

Він

економічних

аспектах

вимірюється

за

за

певними

темами,

розміщуючи

контентом,

підтримку в орієнтуванні учнів у навчальній програмі проєкту.

ставленні.

порівнянні

Навчальна

ресурсами та інструментами, який надає викладачам

відповідному

у

опису
з

культурних,

жінок

до

чоловіками, що відображається в соціальних, політичних,
інтелектуальних,

становища

застосовується

роботи

посилання, відео, зображення та документи.

використовуються для розробки нових продуктів. Окрім того,

Гендерний

спільної

і

різними

Moodle. Система управління навчанням (англ. learning

показниками, такими як доступ до освіти, заробітна плата чи

management

відсоток жінок-керівниць у різних країнах.

змішаного й електронного навчання в школах, університетах

system,

LMS),

яка

використовується

для

або компаніях. Вона дозволяє педагогам створювати
Зелений перехід. Заміна лінійної економіки на модель із

індивідуальне навчальне середовище.

замкненим циклом. Вона передбачає системний перехід
до стійкого економічного росту, що забезпечує зменшення

Mural. Це цифровий робочий простір для візуальної

екологічної шкоди.

взаємодії. Він містить віртуальні інтерактивні дошки, на яких
команди можуть візуально розглядати складні завдання,

Лінійна економіка. Це традиційна економічна модель,

складати мапи всіх видів контенту й організовувати гнучкі

яка спирається на підхід до використання ресурсів за

процеси мозкового штурму.
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