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SCHOOLS GO GREEN: Ένα νέο έργο στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ 

που στοχεύει στην εκπαίδευση, την υποστήριξη και την ευαισθητοποίηση 

μαθητών και δασκάλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα που 

αφορούν την προστασία του Περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της 

Κλιματικής Αλλαγής. 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η υποβάθμιση του 

Περιβάλλοντος και η Κλιματική Αλλαγή αποτελούν 

τους πιο σημαντικούς κινδύνους όχι μόνο σε 

ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα 

αποτελέσματα από τις επιστημονικές μελέτες 

δείχνουν ότι περισσότερα από 1 εκατομμύριο είδη 

απειλούνται με εξαφάνιση, ενώ παράλληλα, τα 

τελευταία 22 χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν 

καταγραφεί παγκοσμίως. Σύμφωνα με τη 

Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), μέχρι το 2030 πρέπει να 

έχουμε δράσει άμεσα και αποτελεσματικά προκειμένου να αποτρέψουμε τις χειρότερες 

επιπτώσεις. 

Το 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παρουσίασε την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) με κύριο 

στόχο τη μετατροπή της Ευρώπης σε μία κλιματικά-ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050. Με άλλα 

λόγια, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στόχευε και στοχεύει σε μία ενεργειακά-αυτόνομη 

και φιλική προς το περιβάλλον Ευρώπη, ακολουθώντας μία σειρά από πρωτοβουλίες 

προκειμένου να ενισχύσει τους γνωστικούς άξονες και την ευαισθητοποίηση του κοινού, 

αλλάζοντας παράλληλα τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες μας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας. 

Στα πλαίσια λοιπόν των δράσεων του προγράμματος Erasmus+, το έργο Schools Go Green 

είναι συσχετισμένο με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στοχεύοντας 

στην ανάδειξη της Ολοκληρωμένη Σχολικής Πράσινης Πολιτικής που επικεντρώνεται σε 8 

βασικές ικανότητες οι οποίες σχετίζονται με την προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων. 

Κύριος στόχος και ομάδες ενδιαφέροντος του έργου, είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 

(6 – 12 χρονών) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να μπορούν να διδάξουν και να διδαχθούν 

ουσιαστικά για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, καλλιεργώντας ένα αίσθημα ευθύνης και 

σεβασμού στο περιβάλλον από πολύ μικρή ηλικία. 
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 Αναγνωρίζοντας λοιπόν ότι τα σχολεία 

αποτελούν έναν θεμελιώδη πυρήνα 

κοινωνικών αλλαγών και συνηθειών 

αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το 

έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, 

βελτιώνοντας τις μεθοδολογίες και τα 

εργαλεία διδασκαλίας  ως προς την 

προσέγγιση και επίλυση περιβαλλοντικών 

ζητημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να υποστηρίξουν ουσιαστικά τους μαθητές στην ανάπτυξη 

οικολογικής συνείδησης και τη διερεύνηση των αιτιών των περιβαλλοντικών προβλημάτων 

προτείνοντας λύσεις, κυρίως όμως, να λάβουν δράσεις προκειμένου να βελτιώσουν το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα τόσο του σχολείου τους, όσο και των ευρύτερων τοπικών 

κοινοτήτων. 

Το έργο Schools Go Green στοχεύει στα παρακάτω αποτελέσματα:  

 στη δημιουργία της Ανοιχτής Διαδραστικής Πλατφόρμας Go Green με όλο το 

εκπαιδευτικό υλικό του έργου καθώς και την Εφαρμογή για κινητά για την 

καταγραφή και εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κάθε σχολείου 

 στην υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Πακέτου Go Green σε συνδυασμό με το 

Οικολογικό Γλωσσάρι 

 στην Εργαλειοθήκη του Go-Green για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

προκειμένου να «χτίσουν» τις δικές τους βέλτιστες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο 

δρόμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Η ομάδα του Schools Go Green: 

Συντονιστής: 

  

 

Συνεργάτες: 
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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Schools Go Green 

https://schoolsgogreen.eu/ ή ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα μέσω της σελίδας μας 

στο Facebook https://www.facebook.com/SchoolsGoGreen/ και το Instagram 

https://www.instagram.com/schoolsgogreen/. 
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