
Pravidla fungování CO2 ligy

Čtyři mise s úkoly

Jako členové a členky CO2 ligy budete mít za úkol splnit čtyři mise.
Každá mise bude sestávat z několika úkolů, na jejichž dokončení budete
mít 1,5 - 2 měsíce, podle celkové náročnosti a školního období.

O co v misích půjde? Co je jejich cílem? Nic menšího než zachránit svět!

Kontext: CO2 liga bývala soutěží, kde se jednotlivé týmy snažily být lepší než
jejich konkurenti. Protože ale v otázce snižování dopadů klimatických změn je
třeba spojit síly dohromady, posouváme význam soutěže, tak, že už nesoutěží
školy mezi sebou, ale každý tým soutěží s časem, každý člen sám se sebou.
Každý se snaží, aby se mu včas podařilo omezit produkci CO2 tak, abychom
společně dostáli závazkům Pařížské dohody. V té se téměř všechny státy světa
zavázaly, že udělají vše proto, aby se Země neoteplila o víc než 2° C, přičemž se
vynasnaží udržet oteplení pod 1,5° C.

Vaším cílem bude, plnit úkoly takovým způsobem, aby byla Pařížská
smlouva naplněna a zabránilo se nebezpečnému oteplení Země. Je to
velká výzva, protože dokonce celé státy v této snaze pokulhávají, my ale věříme,
že CO2 liga to hravě zvládne a ukáže, že když jde o záchranu planety, žádná
mise není nemožná!

Jak plnit misi a úkoly?

Jakmile zveřejníme zadání nové mise, na přihlašovací e-mail vám dojde
upozornění. Upozornění se objeví také na NÁSTĚNCE, která slouží pro
zveřejňování aktualit a pokynů.

Pro pedagožky a pedagogy: Stránky CO2 ligy i zadání misí děláme tak, aby
úkoly mohli žáci plnit jak samostatně, tak ve spolupráci s vyučujícím. Víme, že v
některých úkolech se žáci bez pomoci učitelů obejdou jen stěží, v takových
chvílích je ideální, když učitel vystupuje jako rádce a pomocník. Hlavní práce by
měla být určitě na týmu. Je každopádně důležité, aby e-mail uvedený ve
vašem účtu na stránkách CO2 ligy byl na vyučující/ho a aby s námi byl
vyučující po e-mailu v kontaktu. Občas se na vás budeme obracet.

Můžete mít samozřejmě svůj postup, ale pokud byste se chtěli inspirovat,
nabízíme vám naše tipy, jak mise plnit:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_dohoda


Hned, jakmile se dozvíte, že byla zveřejněna nová mise, svolejte schůzku vašeho
týmu. Podívejte se na úkoly a rozplánujte si, jak je budete plnit, abyste na něco
nezapomněli. Udělejte si časový harmonogram a rozdělte si práci. Určitě
nenechávejte vše na poslední chvíli, snažte se efektivně využít celý čas, který
máte. Úkoly plánujte a plňte co nejvíc společně v týmu.

U každého úkolu je potřeba vyřešit následující otázky. V klidu si je ke každému
úkolu projděte, abyste ho mohli dobře naplánovat a dokončit tak misi včas:

Zpráva o splnění mise

Abychom vám s naším týmem mohli dát zpětnou vazbu k tomu, jak si při
záchraně planety stojíte, potřebujeme, abyste nám popsali, jak jste na úkolech
pracovali.

Formulář pro Zprávu o splnění mise naleznete po přihlášení na stránce
co2liga.cz v sekci “Odevzdávárna”. Odpovězte ve formuláři na otázky k dané
misi, popište, co a jak jste splnili, přiložte fotografie, videa nebo odkazy. Zprávu
můžete průběžně doplňovat nebo měnit a její obsah si ukládat. Kompletní Zprávu
odevzdáte tlačítkem “Odevzdat”. Odevzdáním vznikne kompletní stránka s
přehledem vaší práce při plnění mise. Na tuto stránku taky získáte odkaz a
můžete ji sdílet - třeba na webu školy, na sociálních sítích apod.

Doporučujeme podívat se na formulář Zprávy hned na začátku, pomůže vám to
zorientovat se a určit si, na co se chcete soustředit.



Tip: Víme, že jsou období, kdy je ve škole víc práce, snažili jsme se však, aby v
těchto obdobích bylo na plnění úkolů více času. Pozdějším odevzdáním výrazně
snížíte šance, že včas stihnete udělat účinná opatření ke snížení skleníkových
plynů a povede se vám dojít k cíli projektu - snaze zabránit přílišnému oteplení
Země! Protože tady jde o čas především! Včasné dodržení termínů je velmi
důležité.

Pokud se stane, že nestihnete splnit úkoly všechny, v projektu můžete dál
pokračovat, nikoho kvůli tomu nevyřadíme, snížíte však šanci zabránit
nebezpečnému oteplení Země ;-). Pokud máte s odevzdáním včas potíže,
kontaktujte nás a domluvíme se.

Jak psát Zprávu o splnění mise?

Závěrečnou zprávu vždy vyplňuje tým jako celek, případně skrze svého
zástupce, kterým by ale ideálně neměl být vyučující (samozřejmě může
pomáhat).

Prosíme vás, abyste svoji činnost popsali jasně a výstižně, ale na nic důležitého
jste nezapomněli. Důležité je totiž nejen to, že jste úkol splnili, ale také JAK jste
ho splnili.

Tip: Při vyplňování Zprávy se řiďte návodnými otázkami. Ale klidně nám napište i
něco navíc. Nesnažte se o formální popisy, napište nám Zprávu tak, jako byste
povídali kamarádům, co jste dělali, jak se vám věci podařily, koho jste zapojili
apod.

Všechno, co do zprávy napíšete a co k ní přiložíte, uvidí náš tým ve Veronice a
může se stát, že vaše výstupy později použijeme pro propagaci CO2 ligy, nebo
Ekologického Institutu Veronica. Zároveň může nastat situace, že vaši
odevzdanou Závěrečnou zprávu uvidí i ostatní týmy - to se děje automaticky,
pokud se ze zpětné vazby od nás dozvíte, že se vám daří udržovat oteplení pod
1,5°C (více viz Jak postupujeme při zpětné vazbě). Dávejte si tedy na prezentaci
své práce záležet.

Jak postupujeme při zpětné vazbě

Po odevzdání každé mise se náš expertní tým bude zamýšlet nad tím, jak se vám
daří plnění úkolů a nakolik jsou vaše opatření a klimatické závazky účinné. Podle
toho pak dostanete zpětnou vazbu a dozvíte se, jestli se vám daří udržovat
oteplení Země pod 1,5° C nebo 2° C nebo jestli je ještě potřeba, abyste na
opatřeních víc zapracovali.



Ve zpětné vazbě tak budete mít napsánu jednu ze čtyř kategorií - Neodevzdáno,
Kousek od Paříže, Paříž, Paříž+.

Pro představu, co kategorie znamenají, uvádíme následující příklad zpětné vazby:

Neodevzdáno: "Tentokrát jste v Závěrečné zprávě nevyplnili žádné odevzdané úkoly.
Čekáme stále na vás a doufáme, že se zapojíte, přidat se můžete kdykoliv! Můžete si
prohlédnout, jak úkoly vypracovaly týmy, které plní závazky Pařížské dohody výborně a
dokázaly by udržet oteplení planety pod 1,5 °C."

Kousek od Paříže: "Zapojením do CO2 ligy jste se rozhodli začít dělat pro planetu něco víc
než dosud a klimatická krize vám není lhostejná. Abychom ale udrželi oteplení planety
maximálně na 2 °C podle Pařížské dohody, je třeba se snažit o něco víc. Nevzdávejte to a
přidejte na úsilí!"

Paříž: "Plnění mise jste se ujali velmi dobře. Udělali jste velké množství práce a splnili
důležité úkoly. Vaše opatření pomáhají udržet oteplení planety na maximálně 2 °C a máte
nakročeno k ještě lepším výsledkům!"

Paříž+: "Misi jste splnili víc než výborně! Nejen, že jste velmi dobře, poctivě a důkladně
splnili všechny úkoly, ale udělali jste i některé další. Vaše iniciativa a tvrdá práce vede k
tomu, že se vám daří udržovat oteplení planety dokonce na 1,5 °C! Skutečně výborně a jen
tak dál!"

Povedou-li vaše opatření k udržení oteplení pod 1,5° C, uvidí vaši Závěrečnou
zprávu i ostatní týmy - na stránkách bude v záložce “Oteplení do 1,5 °C”. Budete
tak mít možnost stát se inspirátory pro ostatní, kteří do dalšího kola budou moct
využít některý z vašich nápadů!

Naše zpětná vazba je samozřejmě subjektivní a rozhodování o tom, jestli se vám daří
držet oteplení na 1,5 nebo 2° C obrazné. Snažíme se vás tím motivovat a dělat ligu
hravější. Platí tady ale stejný princip jako ve skutečném životě - čím víc a čím
lépe budete pracovat, čím víc si dáte záležet, čím více aktivit uděláte, čím více
spolužáků zapojíte, tím je větší šance, že se emise podaří udržet na bezpečné
úrovni!

Zpětnou vazbu najdete ve svém účtu vždy přibližně 2-3 týdny po ukončení mise.
Dáme vám vědět zprávou na nástěnku a e-mailem.

Tip: Po zveřejnění zpětné vazby doporučujeme všem týmům prohlédnout si
viditelné Závěrečné zprávy od týmů, kterým se daří udržet oteplení pod 1,5°C.
Pokud se vám bude nějaký nápad zamlouvat, klidně ho v další misi použijte nebo
upravte po svém. V takovém případě ale vždy do Závěrečné zprávy nezapomeňte
napsat, jestli a u koho jste se inspirovali. Příště se můžete stát Inspirátory



někoho dalšího i vy. A možná nám takto vzniknou i dlouhodobé inspirátorské
týmy ;-)

Když si nebudete vědět rady

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů nás kontaktujte, vše vám rádi
pomůžeme vyřešit a poradíme vám se vším, co budete potřebovat. Jsme tady pro
vás. Naším cílem je, abyste měli ve všem jasno a abyste si plnění úkolů užili a
líbily se vám.

Preferujeme partnerský přístup a upřímnou komunikaci.

Přejeme vám, ať si plnění úkolů užijete a obohatíte sebe i své okolí!

Organizátorský tým z Ekologického institutu Veronica

Kontakt: co2liga@veronica.cz, tel. 572 630 670

mailto:co2liga@gmail.com

