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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja 
odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

 

SCHOOLS GO GREEN: Nowy projekt ERASMUS+, którego celem jest kształcenie 

i wspieranie nauczycieli szkół podstawowych i dzieci w przyjmowaniu postawy 

proekologicznej w celu ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatu.  

 

Zmiany klimatyczne i niszczenie środowiska 

naturalnego stanowią ogromne zagrożenie nie tylko 

dla Europy, ale dla ludności całego świata. Ponad 

1 milion gatunków jest zagrożonych wyginięciem, a 

ostatnie 22 lata były 20 najcieplejszymi latami w 

historii. Według Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. 

Zmian Klimatu (IPCC) mamy czas tylko do 2030 r., 

aby zapobiec najgorszym skutkom zmian klimatu. 

W 2019 roku EU przedstawiła nową strategię Europejski Zielony Ład, której celem jest 

uczynienie Europy kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 roku. Innymi słowy 

Europejski Zielony Ład ma na celu przekształcenie UE w kontynent efektywnie korzystający z 

zasobów i przyjazny środowisku poprzez realizację szeregu inicjatyw, które poprawią 

świadomość, postawy i wiedzę ludzi w dziedzinie kwestii środowiskowych 

Nowy projekt Erasmus+ Schools Go Green jest zgodny z założeniami Europejskiego Zielonego 

Ładu, ponieważ ma na celu promowanie ram kompetencji w zakresie edukacji ekologicznej w 

celu uzupełnienia 8 kluczowych kompetencji w dziedzinie zmiany klimatu i zrównoważonego 

rozwoju. Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i dzieci w wieku 6-12 lat 

i ma na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji ekologicznej oraz rozwijanie 

postawy proekologicznej i kształtowanie odpowiedzialnego i opiekuńczego stosunku dla 

środowiska od najmłodszych lat.  

Uznając, że szkoły odgrywają ważną rolę 

w zmianach społecznych i zrównoważonym 

rozwoju, projekt ma na celu zapewnienie 

nauczycielom programu doskonalenia 

zawodowego, aby wzmocnić ich 

kompetencje w zakresie zajmowania się 

kwestiami środowiskowymi. W ten sposób 

nauczyciele będą mogli wspierać swoich 

uczniów w rozwijaniu postawy 

proekologicznej, badać kwestie 

środowiskowe, angażować się w rozwiązywanie problemów i ostatecznie podejmować 

działania na rzecz poprawy stanu środowiska zarówno w swojej szkole, jak i społeczności 

lokalnej. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
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Projekt Schools Go Green będzie dążyć do osiągnięcia następujących rezultatów:  

 Interaktywna platforma Go Green która będzie zawierała materiały edukacyjne oraz 

Aplikacja Mobilna do pomiaru efektywności ekologicznej szkół 

 Pakiet edukacyjny Go Green First Aid oraz multimedialny Eko-słownik 

 Zestaw Narzędzi Go-Green, który będzie wspierał nauczycieli w budowaniu podejścia 

zrównoważonego rozwoju w szkołach.  
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Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, zapraszamy na naszą stronę internetową 

https://schoolsgogreen.eu/ lub na nasz oficjalny profil na Facebooku 

https://www.facebook.com/SchoolsGoGreen/ oraz Instagramie: 

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

https://schoolsgogreen.eu/
https://www.facebook.com/SchoolsGoGreen/
https://www.instagram.com/schoolsgogreen/

