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DURATĂ PROIECT: 2020-10-01 - 2023-03-31

CUPRINS:

DESCRIERE PROIECT

DESCRIERE PROIECT

Proiectul SchoolsGoGreen este în concordanță cu recomandarea
EU Green DEAL din 2019 a Comisiei Europene, care încurajează
statele membre să accepte provocarea de a face trecerea către

GRUP ȚINTĂ

statutul de state ecologice, cât și tranziția către o planetă mai
ecologică și mai sănătoasă. În prezent, rezolvarea problemelor
ecologice necesită creșterea gradului de conștientizare, atitudini
și cunoștințe ale oamenilor despre aceste probleme. Proiectul își

SCOPUL PROIECTULUI

propune să promoveze un cadru orientat spre ecologie care să
completeze cele opt competențe cheie, care vor fi legate de
promovarea competențelor generice de ecologie. Proiectul va
oferi, de asemenea, un set complet de instrumente cu un pachet

REZULTATE

educațional orientat spre ecologie care promovează cunoștințele,
abilitățile, valorile și atitudinile necesare pentru a trăi în
comunități durabile, noi materiale multi-media, proceduri de
evaluare prin acordarea de ecusoane digitale și activități

PRIMA ÎNTÂLNIRE A

inovatoare pentru copii, cum ar fi Go Green Homes, Go Green

PARTENERILOR

Mummies, Be My Green Model etc.

ACEST PROIECT A FOST FINANȚAT CU SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE. ACEST MATERIAL REFLECTĂ
DOAR PUNCTUL DE VEDERE AL AUTORULUI, IAR COMISIA NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE PENTRU
NICIO UTILIZARE A INFORMAȚIILOR CONȚINUTE ÎN ACESTA.
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GRUP ȚINTĂ
Grup țintă direct: Profesorii din învățământul primar și copiii cu vârsta
cuprinsă între 6 și 12 ani.
Grup țintă indirect:

Școli, ONG-uri, autorități locale, asociații de părinți,

factori de decizie politică etc.

OBIECTIVE:
ZDJĘCIE: MARCIN SZYMCZAK

Ajutarea și sprijinirea copiilor și profesorilor din învățământul
primar în crearea propriei politici ecologice a școlii.
Promovarea unei mentalități ecologice care ar putea contribui la
protecția mediului și la prevenirea schimbărilor climatice.
Dotarea elevilor de la o vârstă fragedă cu cunoștințe și
competențe necesare pentru a aborda problemele și provocările
de mediu care afectează comunitățile acestora.
Îmbunătățirea

competențelor

profesorilor,

precum

și

îmbunătățirea metodologiilor și instrumentelor lor de predare,
astfel încât să poată contribui la protecția mediului.

REZULTATE

Vizitați website-ul nostru
pentru mai multe informații:

schoolsgogreen.eu

PORTAL

PENTRU

ȘI

APLICAȚIE

SMARTPHONE

GO

GREEN
Și conturile noastre de
social media:

@SchoolsGoGreen

@schoolsgogreen

- PACHET EDUCAȚIONAL ȘI
ECO-GLOSAR GO GREEN
- TOOLKIT GO GREEN
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PRIMA ÎNTÂLNIRE A PARTENERILOR

Din păcate, din cauza restricțiilor de călătorie, întâlnirea de lansare a proiectului a avut loc online, pe
data de 25 februarie 2021. Întâlnirea a fost organizată cu succes de către coordonatorul de proiect
(Universitatea din Hanovra, Germania). În cadrul întâlnirii, membrii consorțiului și-au prezentat
organizațiile, au prezentat scopurile și obiectivele proiectului, au analizat în detaliu produsele
intelectuale și au discutat următorii pași ai implementării. Toate organizațiile participante au participat
la o discuție fructuoasă legată de planul de diseminare a proiectului și planul de asigurare a calității.
Consorțiul prevede că prin colaborare strânsă, comunicare și lucru în echipă, proiectul va fi derulat în
mod eficient și obiectivele acestia vor fi îndeplinite cu succes.
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