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SCHOOLS GO GREEN: Un nou proiect ERASMUS+ care își propune să educe și să
sprijine profesorii și copiii din învățământul primar să adopte o mentalitate
ecologică pentru a proteja mediul și a preveni schimbările climatice.

Este incontestabil faptul că schimbările climatice și
distrugerea mediului reprezintă amenințări uriașe
nu numai pentru Europa, ci pentru populația
întregului glob. Datele arată că peste 1 milion de
specii sunt potențial pe cale de dispariție și că
ultimii 22 de ani reprezintă cele mai calde două
decenii
înregistrate.
Potrivit
Grupului
Interguvernamental de Experți în Evoluția Climei din
cadrul Națiunilor Unite (IPCC), termenul limită
pentru a preveni cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice este anul 2030.
În 2019, UE a prezentat Acordul Verde cu scopul de a face Europa un continent neutru din
punct de vedere climatic până în 2050. Cu alte cuvinte, Acordul Verde European își propune
să transforme UE într-un continent eficient și ecologic din punct de vedere al utilizării
resurselor, prin realizarea unei serii de inițiative care vor crește nivelul de conștientizare,
atitudini și cunoștințe al oamenilor cu privire la problemele de mediu.
Noul proiect Erasmus+ Schools Go Green este în concordanță cu recomandarea UE GREEN
DEAL din 2019 a Comisiei Europene, deoarece își propune să promoveze un cadru orientat
către ecologie, care să completeze cele 8 competențe cheie. Aceste competențe cheie vor fi
legate de promovarea competențelor ecologice generice. Ideea din spatele proiectului este
de a se adresa profesorilor din învățământul primar și copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12
ani, cu scopul de a preda educația ecologică și de a cultiva un simț al grijii și aprecierii pentru
natură de la o vârstă fragedă.
Recunoscând faptul că școlile joacă un rol
important în schimbarea socială și
dezvoltarea durabilă, proiectul își propune
să ofere un program de perfecționare pentru
profesori, pentru a-și consolida profilurile în
abordarea problemelor de mediu. În acest
fel, profesorii vor putea să-i sprijine pe elevi
să dezvolte o mentalitate ecologică fermă, să
exploreze problemele de mediu, să se
implice în rezolvarea problemelor și, în cele
din urmă, să ia măsuri pentru îmbunătățirea mediului atât în școală, cât și în comunitate.
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Proiectul Schools Go Green își propune să atingă următoarele rezultate:




Platforma Interactivă Go Green Open care va găzdui toate materialele educaționale
și o Aplicație Mobilă pentru măsurarea performanței ecologice a școlilor
un pachet educațional de Prim Ajutor Go Green și un Eco-Glosar Multimedia
un Set De Instrumente Go-Green care va sprijini profesorii în construirea întregii lor
abordări școlare pentru dezvoltarea durabilă

Parteneriatul Proiectului Schools Go Green:
Coordonator:

Restul partenerilor:

Pentru mai multe informații, vizitați website-ul Schools Go Green https://schoolsgogreen.eu.
Vă invităm și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, pentru a fi la curent cu cele mai
recente
știri
despre
proiectul
Schools
Go
Green:
https://www.facebook.com/SchoolsGoGreen și pe pagina noastră de Instagram
https://www.instagram.com/schoolsgogreen/.

