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     Celem projektu jest wzmocnienie
organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹-
cych siê edukacj¹ ekologiczn¹ w za-
kresie ochrony klimatu i zrównowa-
¿onego wykorzystania energii po-
przez dzielenie siê najlepszymi, wy-
pracowanymi praktykami edukacyj-
nymi i materia³ami dydaktycznymi.
W projekcie oprócz PKE OG zaan-
ga¿owanych jest piêæ innych organi-
zacji: Przyjaciele Ziemi, Galaci, Ru-
munia; MEEREA, Malta; Duñska
Organizacja Odnawialnych �róde³
Energii; Zachodnio-Walijskie Eko
Centrum.

    W czê�ci realizowanej przez PKE
OG planowane s¹ nastêpuj¹ce dzia-
³ania:
  �  przeprowadzenie ankiety w wy-
branych szko³ach na temat u¿ywa-
nych materia³ów dydaktycznych oraz
rozpoznanie jakie pomoce by³yby
u¿yteczne we wprowadzaniu zagad-
nieñ dotycz¹cych ochrony klimatu i
odnawialnych �róde³ energii,
  � poszukiwanie u¿ytecznych elek-
tronicznych �róde³ informacji i publi-
kowanie ich na naszej stronie inter-
netowej,
  � t³umaczenie materia³ów udostêp-
nianych przez zagraniczne organiza-

cje partnerskie na jêzyk angielski,
  � opracowanie  rekomendacji dla
nauczycieli wszystkich szczebli na-
uczania nt. mo¿liwo�ci przedstawia-
nia tre�ci dot. zrównowa¿onego wy-
korzystania energii i ochrony klimatu
Ziemi zgodnie z wymogami podsta-
wy programowej,
  � zamieszczenie pozyskanych ma-
teria³ów edukacyjnych na stronie in-
ternetowej PKE OG.
      Efektem koñcowym ca³ego pro-
jektu bêdzie utworzenie specjalnej
sekcji edukacyjnej na stronie inter-
netowej INFORSE-Europe pod ad-
resem: www.inforse.org, stanowi¹-
cej centralne �ród³o materia³ów edu-
kacyjnych dotycz¹cych zmian klima-
tu i energii. Projekt realizowany jest
w ramach programu wspierania miê-
dzynarodowych organizacji ekolo-
gicznych, finansowanego ze �rodków
Komisji Europejskiej.

Energia i klimat
� edukacja w szkole
Od sierpnia br. Polski Klub Ekologiczny Okrêg Górno�l¹ski
bierze udzia³ w miêdzynarodowym projekcie pt.: �Energia
i klimat � edukacja w szkole�. Projekt koordynowany jest
przez miêdzynarodow¹ sieæ ekologicznych organizacji
pozarz¹dowych INFORSE-Europe z siedzib¹ w Danii. G³ówn¹
organizacj¹ odpowiedzialn¹ za ca³kowit¹ realizacjê projektu
jest Walijska organizacja West Wales ECO Center (organizacja
cz³onkowska INFORSE).
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